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ऩरयच्छेद -् १ 
१.१ बतूभका य ऩषृ्ठबभुी 
 

न्मामऩातरकाको ऩञ्चफर्षिम यणनीततक मोजनाको दइु वटा मोजना अवतध ऩूणि रुऩभा व्मततत बइ हार तेश्रो 
ऩञ्चवषॉम यणनीततक मोजना (२०७१/०७२-२०७५/०७६) तनभािण बइ सो को भध्मावतधक भलु्माङ्कन सभेत बै 
सकेको छ ।   

मोजना बने्न र्वजिकै कुनै ऩतन उद्देश्म प्रातद्ऱका रातग गरयएको ऩवुि तमायीराई फजुझन्छ । मोजनारे तनधाियण 
गयेका रक्ष्महरु सहज रुऩभा हातसर गनि सक्ने खारको सॊमन्रको सभेत र्वकास गरय मोजना मोजना कामािन्वमनभा 
आएको य उक्त मोजनाको रक्ष्म हासीर गनि मोजना सॊग तादाम्मता हनुे गयी प्रत्मेक अदारतहरुरे आ- आफ्नो 
अदारतको वार्षिक कामिमोजना तनभािण गयी राग ुगनुिऩने व्मवस्था अनरुुऩ गत र्वगत वषिहरुभा ऩतन मस अदारतवाट 
तनभािण गरयएको वार्षिक कामिमो जनारे भदु्दाको पैसरा गने , अॊग ऩमुािउने , तनयीऺण य अनगुभन गने , पैसरा 
कामािन्वमन गने , अतबरेख व्मवस्थाऩन गने अधि न्मार्मक तनकामभा तनरयऺण गने य  अन्म व्मवस्थाऩकीम कामिहरु 
गने गयी रक्ष्म य सभमावतध सभेत तनधाियण गयी सोही अनरुुऩका कृमाकराऩहरु सभे त सञ्चारन गने प्रततवद्धता 
सर्हतको फार्षिक कामिमोजनाको तनभािण गरय सपर रुऩभा राग ुगयेको छ ।  

 

चार ुऩञ्चवर्षिम यणनीततक मोजनाको भध्मावतधक भलु्माङ्कन ऩश्च्मात मोजनारे तनधाियण गये अनरुुऩ मस आ .व. 
२०७५/०७६ का रातग मस अदारतरे ऩतन उक्त मोजनारे तनधाियण गयेको दे हाम फभोजजभका रक्ष्महरु तथा सोर्ह 
फभोजजभका यणनीततहरु तनधाियण गरयएको छ्- 

रक्ष्म १ न्मामसम्ऩादनको कामिराई तछटोछरयतो तलु्माउने, 

रक्ष्म २ न्मार्मक प्रर्िमाराई अनभुानमोग्म फनाउने,  

रक्ष्म ३ न्माम प्रणारीराई ऩहुॉचमोग्म फनाउने,  

रक्ष्म ४ न्मामऩातरकाप्रतत आस्था य र्वश्वास अतबवृर्द्ध गने । 

मसयी यणतनततक मोजनारे तनधाियण गयेका रक्ष्म प्रद्ऱीकारातग मस अदारते ऩतन फार्षिक कामिमोजना तजुिभा 
गयी सो को सपर कामािन्वमकारातग सम्ऩणुि कृमाकराऩ सञ्चारन गने प्रततवद्धताका साथ अदारतका सम्ऩणुि 
कभिचायीहरु एवॊ अन्म सयोकायवाराहरुसॊग छरपर गयी तभतत २०७5।03।32 भा प्रस्ततु कामिमोजना तनभािण गयी 
तभतत २०७5।०४।०९ को ऩूणि वैठकवाट ऩारयत गयी राग ुगरयएको छ । 

 मसै आ .फ. को बाद्र १ गते देजख भरुकुी देवानी तथा पौजदायी सॊर्हता रगामतका नमाॉ कानून रागहुनुे 
बएकारे उक्त कानूनरे तनर्दिष्ट गयेका र्वतध य  प्रकृमा सभेत सॉग तादाम्म हनुे गयी फार्षिक कामिमोजनाराई ऩनु् 
ऩरयभाजिन गनुिऩने देजखन्छ ।  

प्रस्ततु कामिमोजनाको ऩूणि सपरताका रातग मस अदारतभा कामियत भाननीम जजल्रा न्मामाधीश ज्मूहरु एवॊ 
सम्ऩूणि कभिचायीहरुको ऩूणि सहमोग यहने तफश्वास य प्रततवद्धता व्मक्त  गदै कामिमोजना तनभािणभा सॊरग्न भस्मौदा 
सतभततका सदस्महरु , कामिमोजना तनभािणभा सहमोग गने जजल्रा सयकायी वर्कर कामािरम कैरारी , जजल्रा अदारत 
वाय इकाई  कैरारी य कामिमोजना तनभािणका रातग आवश्मक सल्राह सझुाव य तफवयण उऩरधध गयाउने मस 
अदारतका सम्ऩूणि कभिचायीहरुराइ हार्दिक धन्मवाद ।  

 

कैरारी जजल्रा अदारत     
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1.2. ऩरयदृष्म ऩरयरक्ष्म य आधायबतू भूल्महरु 

न्मामऩातरकाको प्रथभ ऩञ्चवषॉम यणनीततक मोजनारे न्मामऩातरकाका ऩरयदृश्म , ऩरयरक्ष्म य भलु्महरुको ऩरयबाषा 
गयेको तथमो ।दोस्रो मोजनारे सो ऩरयबाषाभा साभान्म ऩरयभाजिन गयेकोभा तेस्रो मोजनारे अझै ऩयीस्कृत रुऩभा 
ऩरयबार्षत गयेको न्मामऩातरका ऩरयदृश्म , ऩरयरक्ष्म य आधायबतू भलु्महरु एवॊ तेस्रो यणनीततक मोजनाको भध्मावतध 
भलु्माङ्कनका आधाय य सचुक एवॊ सधुायका स्रोतहरु रगुामतका आधायभा मस अदारतरे ऩतन सोही ऩरयदृश्म, ऩरयरक्ष्म, 

भलु्म भान्मता य कामििभराई आत्भसात गरय सो भतुार्वक वार्षिक कामिमोजना तनभािण गरयएको छ। 

@=!M ऩरयदृष्म  

स्वतन्र, सऺभ एवॊ प्रबावकायी न्मामप्रणारीको स्थाऩना गयी कानूनको शासन एवॊ नागरयक अतधकाय य 
स्वतन्रताको सॊयऺण गदै सफैका रातग न्माम सतुनजित गनुि नेऩारको न्मामऩातरकाको ऩरयदृश्म हो। 

@=@M ऩरयरक्ष्म  

सॊर्वधान, कानून य न्मामका भान्म तसद्धान्तका आधायभा स्वच्छ एवॊ तनष्ऩऺ न्मामसम्ऩादन गनुि नेऩारको 
न्मामऩातरकाको ऩरयरक्ष्म हो । 

@=#M आधायबतु भूल्महरु  
 ;+ljwfg / sfg"gk|lt cf:yf,  

 :jtGqtf / :jfoQtf,  

 :jR5tf, ;dfgtf / lgikIftf, 

 pQ/bfloTj, 

 u'0f:t/Lotf,  

 ;bfrf/, 

 k|ltlglwTj / ;dfj]lztf . 
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1.3 ऩरयचम 
 कैरारी जजल्रा नेऩारको प्रदेश नॊ. ७ को सेती अञ्चरभा अवजस्थत  सभथय बबूाग तथा ऩहाड तभजश्रत जजल्रा 

हो । मस जजल्राको ऺेरपर ३,२३५ वगि र्करोतभटय य जनसङ्ख्मा ७७५,७०९(२०६८) यहेको छ  । मस 
जजल्राको सदयभकुाभ धनगढी हो  बने कैरारी जजल्रा अदारत धनगढीभा नै यहेको छ । मस जजल्रा भा ऩाॉच 
नगयऩातरका एक उऩ-भहानगयऩातरका य ७ वटा गाउॉऩातरका यहेका छन| मस जजल्राको ऩूवि कणािरी नदी, फर्दिमा य 
सखेुत जजल्रा, ऩजिभ कञ्चनऩयु य डडेल्धयुा जजल्रा, उिय डोटी, डडेल्धयुा य सखेुत जजल्रा , दजऺण बायतको उिय प्रदेश 
( रजखभऩयु जखरय) तसभाना यहेको छ बने मो जजल्रा सभनु्द्र सतहफाट १०९ भी. देजख १९५० भी.को उचाईभा 
ऩदिछ । 

कैरारी जजल्रा अदारतभा २००७ सार देजखका  तभतसरहरु बेटीएका छन ्। कैरारी जजल्रा अदारतको  
स्थाऩना २०२३ सारभा बएको ऩाइन्छ बने र्व .सॊ. २०२३ सारबन्दा अगातड कैरारी कॊ चनऩयु इराका अदारतको 
रुऩभा यहेको अतबरेख बेर्टन्छ । 

मस जजल्राराई तयाईको  जजल्रा बतन जचतनने बए ताऩतन धेयै ब-ुबाग ऩहाडी ऺेरभा अवजस्थत यहेको य उक्त 
ऺेरका भदु्दाहरुको म्माद ताभेरी तथा र्पल्डभा  गइ सम्ऩन्न गनुि ऩने रगाएतका काभहरुको सभमा वतध सभेतराई 
तफचाय गरय मो फार्षिक कामिमोजना तनभािण गरयएको छ ।  

कैरारी जजल्राको नक्शा  ्

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कैरारी जजल्रा अदारतको आफ्नै नवतनतभित बवन यहेको छ । ४ वटासम्भ इजरास सॊचारन गनि सर्कने 
मस बवनभा हार ३ जना जजल्रा न्मामा धीशहरुको दयफन्दी यहे ऩतन हार २ जना भाननीम जजल्रा न्मामाधीश 
कामियत हयेका छन। अदारतको बवन हारराइ ऩ मािद्ऱ यहेको य ३ वटा सरु्वधा सम्ऩन्न इजरासहरु यहेकोभा २ 
ओटा इजरास सॊचारनभा ल्माइ सेवा प्रवाह गरयदै आएको छ । 

 

 

 

भोहन्मार गा.ऩा. 

बजनी न.ऩा. 

रजम्क-चहुा न.ऩा. 

जानकी गा.ऩा. 
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;]jf k|jfx tflnsf 

 
sf]7f 

g+= 
tnf 

kmf+6 

laj/0f 
;Dkfbg x'g] d'Vo — d'Vo sfo{x? s}lkmot 

! e'+Otnf 
s}nfnL lhNnf 

cbfnt af/ OsfO 
af/ OsfOaf6 k|bfg ul/g] ljleGg sfo{x?  

af/ OsfOsf] cfkm\g} 

ejg gaGbf ;Ddsf 

nflu 

@ e'+Otnf 

;"rgf tyf 

;xfotf sIf / 

a}tlgs jlsn sIf 

s- ;f]wk'5 . v- Ohnfzdf d'4f ;''g'jfOsf jf/]df hfgsf/L . u- 
lhNnf cbfntdf k|of]udf cfpg] $) k|sf/sf lgj]bgx? pknAw 

u/fpg] / a}tlgs jlsnn] el/ lbg] ;]jfx? . 

 

# e'+Otnf ;"rgf k|lalw 
o; cbfntdf ;+rfngdf /x]sf ;a} lsl;dsf k|lalwx?sf] ;+rfng, 

/]vb]v . 
 

$ e'+Otnf 
d'2f btf{ tyf 

df:s]jf/L zfvf 

-s_ lkm/fb btf{ ug]{ .            -v_ cleof]ukq a'lem btf{ ug]{ .  

-u_d'NtjL ;DaGwL d'2fsf] sf/jfxL .   -3_ df:s]jf/L / aflif{s 

k|ltj]bg lgdf{0f ug{] . 

 

% e'+Otnf 
btf{rnfgL tyf 

/fhZj gubL /l;b 

-s_ lr6\7L kqx? a'em\g] .    -v_ lr6\7L kqx?sf] btf{ / rnfgL . 

-u_ ;a} lsl;dsf ;fwf/0f lgj]bg btf{ .  -3_ ;a} lsl;dsf /fhZj 

a'emfpg] . 

 

^ e'+Otnf 
cgnfOg tf/]v 

tyf tfd]nL zfvf 

-s_ cgnfOg tf/]v lbg] .   -v_ Dofb tfd]nL ;DaGwL sfo{x? ug{] . 

 
 

& e'+Otnf d'2f kmf+6 -s_ 

-s_ tf/]v lng] ,u'h|]sf] Dofb tf/]v yfDg], k|ltpt/kq lng] .  

-v_ cfb]z sfof{Gjog .  -u_ kmf+6df /x]sf ldl;n sfuhft x?sf] 

gSsn lng] . 
 

* e'+Otnf d'2f kmf+6 -v_ 

-s_ tf/]v lng] ,u'h|]sf] Dofb tf/]v yfDg], k|ltpt/kq lng] .  

-v_ cfb]z sfof{Gjog .  -u_ kmf+6df /x]sf ldl;n sfuhft x?sf] 

gSsn lng] . 

 

( e'+Otnf d'2f kmf+6 -u_ 

-s_ tf/]v lng] ,u'h|]sf] Dofb tf/]v yfDg] ,k|ltpt/kq lng] .  

-v_ cfb]z sfof{Gjog .  -u_ kmf+6df /x]sf ldl;n sfuhft x?sf] 

gSsn lng] . 

 

!) e'+Otnf ;'kl/j]Ifs sIf d'2f zfvfsf] sfdsf] /]vb]v ;'kl/j]If0f ug]{ / cfb]zfg';f/ kqfrf/ .  

!! e'+Otnf >]:t]bf/ sIf 

-s_ lkm/fbkq, cleof]ukq, hdfgL ;DaGwL lgj]bg, k'g/fj]bgkq 

nufotsf lnvtsf] hf+ra'em u/L btf{ jf b/kL7sf] cfb]z .             

-v_ cbfntsf ;a} zfvf jf kmf+6x?sf] sfdsf] /]vb]v, lgoGq0f / 

lgb]{zg -u_ dftxtsf zfvf, kmf+6 jf sd{rf/Lsf sfd sf/jflxsf 

af/]df k|fKt l;sfot jf ph"/Lsf af/]df sfg"g adf]lhdsf] sf/aflx . 

 

!@ e'+Otnf txl;nbf/ sIf 

-s_ txl;n zfvf cGt{utsf kmf+6x?sf] sfdsf] /]vb]v ;'kl/j]If0f 

ug]{ / txl;nbf/af6 ;Dkfbg x'g] sfo{x? . 

-v_ zfvf cGt{utsf sfd sf/jflxsf af/]df l;sfot ug]{ jf df}lvs 

ph"/L lbg] . 

 

!# e'+Otnf txl;n kmf+6 

-s_ km};nf sfof{Gjog ;DaGwL lgj]bg btf{ nufotsf] ;Dk"0f{ sfo{ . 

-v_ bzLsf lhG;L ;fdfgx? cfDbfgL Pj+ lkmtf{ . -u_ w/f}6Lsf] /l;b 

sf6\g]  

-3_ s}b hl/jfgf Pj+ ;/sf/L ljuf]sf] nut s:g] / c;"nL .  

 

!$ e'+Otnf clen]v kmf+6 
km};nf e};s]sf d'2fx?sf] ldl;n ;'/IfLt /fVg] / km};nf nufotsf 

sfuhftx?sf] gSsn lng] , nufotsf] sfo{ . 
 

!% e'+Otnf d]nldnfk sIf d'2fx?df d]nldnfk ;DjGwL sfo{x? ul/g] . 
 

!^ e'+Otnf 
a}7s tyf tflnd 

sIf 
laleGg tfnLd Pj+ a}7s ;+rfng :yn .  

!& e'+Otnf txl;n :6f]/ a/fdb e} d'2fdf b;L :j?k k|fKt lhG;L ;fdfgsf] e08f/0f . 
 

!* klxnf]tnf n]vf tyf lhG;L  w/f}6L lkmtf{ nufotsf] n]vf k|zf;g .  

!( klxnf]tnf lk8Lt d}qL sIf lk8Ltx?sf] cf/fd tyf a:g] Aoj:yf .  

@) klxnf]tnf sDKo"6/ sIf cfb]z km};nf nufotsf sfuhftx? 6fOk .  

@! klxnf]tnf afn Ohnfz 
afnafnLsf ;dfa]z ePsf d'2fx?sf] ;'g'jfO , ax; , aofg askq 

nufotsf Ohnfzaf6 x'g] sfo{x? .  

@@ klxnf]tnf afnd}qL sIf 
cleof]u nfu]sf afnafnLsfsf] ultlalwsf] lel8of] åf/f z'Id 

cWoog ug{ k|of]u x'g] sf]7f .  
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@# klxnf]tnf Ohnfz g+= # 

-s_ d'2fsf] ;'g'jfO{ -ax; 5nkmn_ / km};nf .  -v_ ldnfkq , d'2f 

lkmtf{ .     -u_ aofg , askq।  -3_ Dofb yk . 
 

@$ klxnf]tnf :6f]/ ?d cbfntsf lhG;L ;fdfgx?sf] e08f/0f . 
 

@% klxnf]tnf r]Da/ # g+= dfggLo lhNnf GofofwLz Ho" ,sf] r]Da/ . 
 

@^ klxnf]tnf k':tsfno pknAw eP;Ddsf lstfa Pj+ kqklqsf cWoog .  

@& klxnf]tnf cltly sIf lalzi6 cltly sIf . 
 

@* klxnf]tnf r]Da/ ! g+= dfggLo lhNnf GofofwLz Ho" ,sf] r]Da/ . 
 

@( klxnf]tnf Ohnfz g+= ! 
-s_ d'2fsf] ;'g'jfO{ -ax; 5nkmn_ / km};nf . -v_ ldnfkq , d'2f 

lkmtf{ .        -u_ aofg , askq .              -3_ Dofb yk . 
 

#) klxnf]tnf cltyL sIf Ohnfzaf6 ePsf cfb]z jf km};nf tof/ ug]{ sfo{df ;3fpg] .  

#! klxnf]tnf kfn] sIf kfn]x? k:g] 7fpF .  

#@ klxnf]tnf r]Dj/ @ g+= dfggLo lhNnf GofofwLz Ho" ,sf] r]Da/ . 
 

## klxnf]tnf Ohnf; g+= @ 

-s_ d'2fsf] ;'g'jfO{ -ax; 5nkmn_ / km};nf . -v_ ldnfkq , d'2f 

lkmtf{ .        -u_ aofg , askq .                          -3_ 

Dofb yk . 
 

 

श्री कैरारी जजल्रा अदारतको बौततक तथा अन्म उऩकयण सम्फन्धी जानकायी 
जग्गा्–  ध.उ.भ.न.ऩा. १ र्क.नॊ. २५० को ज. तफ. १-१-६  

बवन्–  * अदारत बवन    - १  

* आवाश बवन    - २  

* ऩारेघय    - १  

* गाडि क्वाटय    - १  

* शयुऺा धमायेक   - १  
सवायी साधन–् 

 वा १ झ ७१८६ नॊ. को ऩयुानो टाटा सभुो जजऩ   - १ (हार तरराभ गनुि ऩने अवस्थाको)। 

 वा १ झ ७८१७ नॊ. को ऩयुानो माभाहा भोटय साइकर  - १ (हार तरराभ गनुि ऩने अवस्थाको)। 

 वा २ झ ३६०१ नॊ. को TVS भोटयसाइकर   - १ 

 साइकीर       - ८ 

चार ुअवस्थाभा यहेका सूचना प्रर्वतध उऩकयणहरु्- 
-कम््मूटय 29,  प्री ॊटय 15,  पोटोकऩी भेतसन 2, स्क्मानय ५, इन्टयकभ टेरीपोन १, सोराय ऩावय १,  

प्रोजेक्टय १,  क्माभेया १, य ए.सी. १० यहेका छन ्।     
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1.4 जनशक्ती 
 

हारको कामिफोझका अनऩुातभा मस जजल्रा अदारतको कभिचायी दयफन्दी सॊ्मा ४३ जना यहेको य मो 
दयवन्दी नऩगु बएको भहससु गरयएको बए ताऩतन हार कामियत कूर ३८ जना कभिचायीहरुफाट कम््मटुय रगामतका 
काभहरुको ऺभता तफकासका रातग तफतबन्न तारीभहरु सॊचारन गरय म्माद ताभेरी य पाॉटभा सभेत काभभा रगाइ  
कामिसम्ऩादन गरयदै आइयहेको अवस्था छ । 

  

हार मस अदारतको भौजदुा दयफन्दी य ऩदऩतुॉको तफवयण देहाम अनुसाय यहेको छ । 

 

तस.नॊ ऩद नाभ शे्रणी सेवा सभूह दयवन्दी ऩूतॉ रयक्त कैर्पमत 

१ शे्रस्तेदाय या.ऩ.र्द्रततम न्माम न्माम १ १ -  

२ तहतसरदाय या.ऩ.ततृीम न्माम न्माम १ १ -  
३ शाखा अतधकृत या.ऩ.ततृीम न्माम न्माम २ २   

४ नामव सवु्वा या.ऩ.अन.प्रथभ न्माम न्माम ७ ७ -  

५ कम््मटुय अऩयेटय या.ऩ.अन.प्रथभ र्वर्वध प्रार्वतधक १ १ -  

६ टाइर्ऩष्ट या.ऩ.अन.प्रथभ र्वर्वध प्रार्वतधक १ 0 १  

७ तडठ्ठा या.ऩ.अन.र्द्धततम न्माम न्माम ११ 9 2  

८ सह-रेखाऩार या.ऩ.अन.र्द्धततम प्रशासन रेखा १ 1 -  

९ अतभन या.ऩ.अन.र्द्धततम इजन्जतनमयीङ सबे १ 1 -  

१० ताभेल्दाय या.ऩ.अन.र्द्धततम न्माम न्माम १२ 11 1  

११ ह.स.चारक शे्रणी र्वर्हन इजन्जतनमयीङ भेकातनकर 0 0 0 

३ जना कयायभा ऩूतति 
गनि सर्कने भध्मका २ 
जना कयाय नमजुक्त 

१२ का. स. शे्रणी र्वर्हन प्रशासन - ३ २ १ 

६ जना कयायभा याख्न 
सर्कने भध्मका ५ 
जना कयायभा बनाि 

गरयएका 
जम्भा 41 36 5  

 

नोट्-  दयवन्दी फाहेकका कभिचायीहरु्- 

(क) श्री सवोच्च अदारतवाट कयायभा तनमकु्त बइ ऩठाइएको नेटवकि  सऩोटि ऩसिन -१ जना । 

 (ख) मस अदारतका तनणिम अनसुाय काभभा रगाइएका इरेजक्ितसमन १, स्वच्छकभॉ १ य भारी १ । 
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ऩरयच्छेद्- २ 

2.1 फार्षिक कामिमोजना २०७४/०७५ को सतभऺा 
 

मस अदारतको आ .व. २०७४।२०७५ को वार्षिक कामिमोजनारे गत वषिफाट जजम्भेवायी सयी आएका 
586 य नमाॉ दताि हनुे 973  गयी जम्भा भदु्दाको रगत 1556 तथा ऩनुयावेदन 3 थान सभेतगयी कुर रगत 
1559  कामभ हनुे अनभुान गरयएको तथमो तय मस आ.व.भा जजम्भेवायी सयी आएका 586 थान य मस आ. व.भा 
ऩनुयावेदन सर्हत 1190 थान भदु्दा ऩनि गई कुर रगत 1776 कामभ बएको देजखन्छ । अनभुतनत रगतको ७० 
प्रततशतरे हनु आउने 1091 थान पर्छ्यौट गने रक्ष्म तरइए ऩतन कुर कामभ बएको रगत 1776 को ७०% 
अथाित 1243 थान भदु्दा पर्छ्यौट गनुि ऩनेभा रक्ष्म बन्दा कभ अथाित 998 थान भदु्दा भार पर्छ्यौट बएको छ  । 
भरुत तीन जना भाननीम जजल्रा न्मामाधीशको दयफन्दी यहेको मस अदारतभा १ जना न्मामाधीशज्म ुगत फषि उच्च 
अदारतभा तनमकु्त बइ गएऩिात दईु जना भार न्मामाधीशज्मूहरु कामियत यहेको अवस्था तथमो जसभध्मे ऩतन १ जना 
भा.जज.न्मा.ज्मू स्थानीम तनवािचन अन्तगितको जजल्रा सभन्वम सतभततको तनवािचन कामिभा तनमकु्त बै श्रावण भर्हना बरय 
अदारतभा हाजजय हनु नसक्न ुय तभतत २०७४ काततिक भर्हना देजख तनयन्तय १ जना भाननीम जजल्रा न्मामाधीशज्मू 
ऩनु् प्र तततनतध सबा य प्रदेश सबा तनवािचन कामिभा तनमकु्त बइ ऩौष भसान्त सम्भभा १ भार इजरास सॊचारनभा 
यहेको कायणरे रक्ष्म अनरुुऩको भदु्दा पर्छ्यौट कामिभा प्र त्मऺ प्रबाव ऩयेको अवस्था तथमो साथै दशैं ततहाय जस्ता 
भु् म चाडवाडहरुरे गदाि असोज काततिक भर्हनाभा भदु्दा पर्छ्यौट हनु नसक्न ुय भानीनम ज्मूहरुको सरुवा तथा हाजजय 
हुॉदाको फाटो म्माद सभेतको सभमभा इजरासहरु सॊचारनभा हनु नसक्नकुा कायणरे स्वबार्वक रुऩभा भदु्दा 
पर्छ्यौटको प्रगतत हासीर हनु सकेको देजखदैन  । मसका अततरयक्त दयफन्दी अनरुुऩ सहामक स्तयका कभि चायीहरुको 
ऩदऩतुति नहनु ु , कानून व्मवसामीफाट भदु्दा हटाउने प्रवृजिभा कभी नआउन ुय तनवािचन अवतधभा भदु्दाका ऩऺ हरुको 
अनऩुजस्थतत य भदु्दा ऩय साने चाहनाका कायण ऩतन भदु्दा पर्छ्यौटभा आशाततत नततजा उऩरधध हनु सकेको ऩाइमो । 
तथाऩी सभग्र भदु्दा पर्छ्यौटको दय , अदारतको व्मवस्थाऩर्कम कामि , बौततक साभाग्रीको तनभािण य भभित रगामतका 
सभग्र व्मवस्थाऩर्कम ऩऺहरु सन्तोष जनक रुऩभा नै सम्ऩादन बएको अनबुतुत गयेका छौं । पैसरा कामािन्वमन तपि  
ऩतन कुर जजम्भेवायी सयी आएका 41 थान सर्हत 134 थान तनवेदनको रगत भध्मे ९४ थान तनवेदन पर्छ्यौ ट 
बएको अवस्था छ ।   

मोजना अवतधभा सम्ऩन्न बएका प्रभखु कामिहरु देहाम अनसुाय यहेका छन। 
क)- पैसरा गने कामि तपि ् – गत आ .फ.भा जम्भा 973 भदु्दा ऩने अनभुान गरयएको तथमो बने जजम्भेवायी सयी 
आएका 586 भदु्दा सभेत जम्भा 1559 भदु्दा ऩने अनभुान गरयएको अवस्थाभा 1091 पछिमौट गने रक्ष्म याजखएको 
बएताऩतन  प्रतततनतध सबा तथा प्रदेश सबा तनवािचनको कामि सम्ऩन्न गनिका रातग एक जना भाननीम जजल्रा न्मामाधीश 
काजभा खर्टन ुऩने जस्ता कायणरे अनभुान अनरुुऩको रक्ष्म ऩयुा गनि नसर्क 998 भदु्दा भार पर्छ्यौट बएको छ । 
मस आ.फ.को रक्ष्म य पर्छ्यौटको मथाति अवस्था देहाम अनसुाय यहेको छ ।   

रक्ष्म  मथाथि 
जजम्भेवायी 586 जजम्भेवायी 586 

मो फषि ऩने अनभुान 973 मो फषि ऩयेको 1190 

जम्भा १55९ जम्भा १176 

पछिमौट रक्ष्म 1091 पछिमौट 998 

पछिमौट प्रततशत  ७० पछिमौट प्रततशत 56.19 
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भदु्दा पैसरा तपि  न्मामाधीशगत पछिमौट तारीका देहाम अनसुाय यहेको छ । 
 

 

ख)- पैसरा कामािन्वमन तपि ्- पैसरा कामािन्वमनको तनवेदन तपि  आ.व. २०७४/०७५ भा जम्भा 134 थान 
रगत यहेकोभा ९4 थान पछिमौट बै ४0 थान भार फाॊर्क यहन गएका छन । कामिमोजना वभोजजभ १43 थानको 
रगत अनभुान गरयएकोभा 9 थानरे कभ हनु गई रगत १34 थान कामभ हनु गएको य सो को ७५ प्रततशतरे हनु 
आउने सॊ्मा 100 पर्छ्यौट हनु नसके ताऩतन कामिमोजनाभा तरइएको रक्ष्म  तनवािचन रगाएतका र्वर्वध कायणरे 
ऩयुा हनु नसकी कुर रगतको ७०.15 प्रततशत अथाित 94 थान तनवेदन पर्छ्यौट हनु गएको अवस्था छ ।  

        

तनवेदन तपि  
रगत पछिमौट फाॊर्क 

१34 94 40 

 

कैद जरयवाना तपि 
तफवयण रगत पछिमौट फाॊर्क 

कैद 2076-0-0 421-09-19 1654-02-11 
जरयवाना 81172186।90 8688525।32 72483661।67 

 

ग)- अॊग ऩमुािउने तपि :- मस अदारतभा ऩनि आउने भदु्दाहरु भध्मे 1121 थान भदु्दाहरुभा अॊग ऩमुािउने बतन रक्ष्म 
तनधाियण गरयएकोभा जम्भा 1121 थान भदु्दाभा अॊग ऩमुािउने कामि सम्ऩन्न बएको छ । मसभा रक्ष्म अनसुाय कामि 
सम्ऩन्न बएको छ ।  

घ)- तनयीऺण अनगुभनको कामि:- मस आ.व. भा  ऩर्हरो ऩटक १२25 य दोश्रो ऩटक १२25 गरय जम्भा २४50 
थान भदु्दाको तनरयऺण गने बतन रक्ष्म तनधाियण गरयएकोभा ऩटक ऩटक गयी २४50 थान भदु्दाहरु तनयीऺण गने कामि 
सम्ऩन्न बै रक्ष्म अनरुुऩकै भदु्दाहरुको तनयीऺण गरयमो । 

 

ि.सॊ. न्मामाधीशको नाभ र्ववयण जम्भा 

१ 
 रगत 65 

 भा.जज.न्मा. श्री  धनतसॉह भहया पर्छ्यौट 65 

 
 वाॉकी 0 

२ 
 रगत 42 

 भा.जज.न्मा. श्री  बवुन तसॉह थाऩा पर्छ्यौट 42 

 
 वाॉकी 0 

३ भा.जज.न्मा. श्री तफष्ण ुप्रसाद अमािर 

रगत 807 

पर्छ्यौट 342 

वाॉकी 465 

4 भा.जज.न्मा. श्री ऩयशयुाब बट्टयाई 

रगत 862 
पर्छ्यौट 549 
वाॉकी 313 

कुर जम्भा 
रगत १776 

पर्छ्यौट 998 

वाॉकी 778 
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ङ)- अतबरेख तपि :– अतबरेख तपि  मो आ .फ. बन्दा ऩर्हरेका 15939 थान तभतसरहरु यहेका छन  । आ.व. 
२०७३।०७४ भा २०६४ सार सम्भका १ फषे य ५ फषे कागज धलु्माउने कामि सम्ऩन्न बै  सार िभ अनसुाय  
तभतसर छुट्याउने कामि सभेत सर्क अतबरेखका तभतसरहरुराइ कम््मूटयभा इन्िी गने कामि राई एकदभै भहत्वका 
साथ सॊचारन गरय हार सम्भभा 16185 थान तभतसरहरु सफ्टवमयभा इन्िी गरय सर्कएको छ बने नमाॉ  CMS भा 
दताि बइ पैसरा बएका भदु्दाहरुको पैसरा अऩरोड सभेत गरय अतबरेख सफ्टवमय अनसुाय दयाज य घयाि भा तभतसर 
धमवस्थाऩन गने कामिराई मस वषि सभेत तनयन्तयता र्दईएको छ । 

 

दयाज य घयाि अनसुाय अतबरेख तभतसर धमवस्थाऩनको झरक  
  

 

च_- बौततक तनभािण तफकास तपि ् – मस अदारतभा कैर्द फन्दीहरुको फमान तथा सम्फादकामिको रातग तबतडमो 
कन्रेन्स तसस्टभ य अदारत बवन तथा पाॉटहरुको सूयऺाथि तस.तस.र्ट.तब जडान गरय सॊचारनभा ल्माइएको छ ।  
  

 

छ- तारीभ तथा अन्तकृि माहरु्- मस आ . व.को वार्षिक कामिमोजनारे तनधाियण गयेका र्वतबन्न कामि िभहरु सपर 
रुऩभा सञ्चारन गरयमो  । जसभा कभिचायीहरुकारातग ऩनुतािजगी तथा भरुकुी देवानी य पौजदायी सॊर्हता सम्फन्धी 
प्रजशऺण कामििभ , न्मामाधीशसॊग बेटघाट , वाय वेन्च तथा सयकायी वर्कर र्वचको अन्तकृि मा  य न्मार्मक साविजतनक 
सम्वाद तथा स्टाप तभर्टङ्ग जस्ता तफतबन्न कामििभहरु तफतबन्न सभमभा सञ्चारन गरयमो।  

 

कामििभहरु सॊचारनका दृश्महरु 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ज_- न्मार्मक साविजतनक सॊवाद कामििभ् - कामिमोजनारे तनधाियण गये वभोजजभ अदारतवाट प्रवाह हनुे सेवाको 
र्वषमभा सेवाग्राहीहरुको ऩहुॉच य न्मार्मक प्रकृमाराइ सहज तथा सेवाग्राहीभखुी वनाउनका रातग न्मामीक वाह्य सम्फाद 
कामििभ कैरारी जजल्राका तफतबन्न स्थानभा तफतबन्न सभमभा ३ ऩटक सॊचारन गरयमो ।  

ञ) न्मामाधीशसॊग बेटघाट कामििभ्-  अदारतका सेवाग्राहीहरुराइ रजऺत गयी भदु्दा प्रकृमाको िभभा 
सेवाग्राहीहरुराइ ऩनि गएका सभस्माहरु य सो को सहजताका रातग अदारतरे गनि सक्ने आवश्मक सहमोग 
सझुाव य सभाधानका साथै कभिचायीहरुको काभ कायवाहीका र्वषमभा आउने गनुासो य सो को न्मूतनकयण 
सभेतका रातग सेवाग्राहीहरुराइ रजऺत गयी मस आ.फ. भा १२ ऩटक मसै अदारतको वैठक कऺभा र्वतबन्न 
भदु्दाका ऩऺहरु राई कामििभभा उऩजस्थत हनु रगाई सपर रुऩभा कामििभको आमोजना गरयमो।जसरे गदाि 
सेवाग्राहीहरुरे आफ्ना कुयाहरुराइ न्मामाधीश सभऺ खरेुय याख्न ऩाएको य अदारती प्रकृमा य कामिर्वधीका 
वायेभा सभेत भदु्दाका ऩऺहरुराइ जानकायी गयाइएको तथमो।जसफाट अदारत प्रततको आस्था फरृ्द्ध हनुकुा साथै 
अदारत प्रततको आस्था य अदारती काभ कायवाही प्रकृमाका वायेभा सेवाग्राहीरे जानकायी ऩाएको देजखन्छ। 

ट) सूचना तथा सहामता कऺको व्मवस्थाऩन्- मस अदारतभा स्थाऩना गरयएको सूचना तथा सहामता कऺ राई 
धमवस्थीत फनाउन UNDP/RoLHR को सहमोगभा प्राद्ऱ तफतबन्न बौततक साभग्रीहरु तथा जनश क्तीको अतधक 
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प्रमोग गयाइ अदारतका सेवाग्राहीहरु राई अदारती  प्रकृमाभा सहजता पाॉट तथा शाखा सम्वन्धी जानकायी य 
अदारतीम काभकायवाहीभा अरभतरएका सेवाग्राहीहरुराई सहमोग प्रदान गरयदै आएको छ  । साथै सम्भातनत 
श्री सवोच्च अदारतरे तनभािण गयेका जजल्रा अदारतभा भदु्दाको प्रकृमाभा आवश्मक ऩने तफतबन्न ४० प्रकायका 
Templet (ऩचाि) सभेत मसै शाखाफाट सेवाग्राहीहरुराइ तन् शलु्क रुऩभा उऩरधध गयाइदै आएको छ य उक्त 
तनवेदनहरु बनि नजाने्न सेवाग्राहीहरुका रातग फैततनक वकीररे सभेत मसै शाखाफाट सहमोग गरय र्दने व्मवस्था 
सभेत गरयएको छ।जसफाट न्मामभा ऩहुॉच अतबफरृ्द्ध हनु गएको भहससु गरयन्छ। 

 

सूचना तथा सहामता कऺको धमवस्थाऩन 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

शदु्ध तथा जचसो खाने 
ऩानीको व्मवस्था  

(Water Van) 

सेवाग्राहीहरु फस्ने व्मवस्था 

शदु्ध तथा जचसो 
खानेऩानीको धमवस्था 

(Water Van) 
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2.2 गत फषिको मोजना कामािन्वमनफाट प्राद्ऱ उऩरजधध्- 
१. दण्ड जरयवानाको रगत पछौटभा फरृ्द्ध। 

२. अतबरेखभा यहेका तभतसरहरु भध्मेफाट 16185 थान भदु्दा सफ्टवमयभा इन्िी गरय नमाॉ भदु्दाहरु ऩतन 
तनमतभत रुऩभा पैसरा अऩरोड गदै अतबरेखभा दयाज य घयाि अनरुुऩ धमवस्थाऩन गरयएको। 

३. अतबरेख शाखाभा दयाज एवॊ अन्म शाखाका रातग पतनिचय , स्क्मानय, कम््मटुय रगाएतका साभानहरु  
खरयद गरयएको। 

४. तहजशरको बण्डाय कऺभा यहेका ऩयुाना सडाउन तभल्ने साभान हरु सडाइ वाॉकी जजन्सीभा आम्दानी 
वाॉतधएका साभानहरुभा भदु्दा नॊ . य आदेश तभतत सर्हतको जस्टकय टाॉस गयी व्मवजस्थत रुऩभा  
याजखएको। 

५. यणनीततक मोजना अनरुुऩ मस अदारतको वार्षिक कामिमोजनाभा उल्रेख गरयएका Meet the judge, 

Judicial outreach रगामतका व्मवस्थाऩकीम कामिहरु ऩणुिरुऩभा सम्ऩन्न गयी अदारतको जनआस्था 
वृर्द्धभा सधुायको प्रमत्न गरयएको। 

६. सेवाग्राहीहरुका रातग स्वच्छ तथा जचसो खानेऩानीको व्मवस्था गरयएको। 

७. Display TV सॊचारनभा ल्माइ सेवाग्राहीहरुराई आफ्नो भदु्दाको ऩेशी अवस्था को जानकायी य अदारत 
गततर्वतधहरुका Video हरु प्रसायण गरय अदारत प्रततको जनआस्था फरृ्द्धभा सधुाय गने गरयएको। 

८. सूचना तथा सहामता कऺराई व्मवस्थीत फनाइ सेवा प्रबाव गरयने व्मवस्था तभराइएको। 

९. जजल्रा अदारतभा भदु्दाको प्रकृमाभा प्रमोगभा आउने तफतबन्न र्कसभका ४० प्रकायका तनवेदनहरु तनशलु्क 
रुऩभा सेवा ग्राहीहरुराई उऩरधध गयाइ सोर्ह अनसुाय फैततनक वर्कर भापि त बनि रगाउने व्मवस्था 
गरयएको।  

१०. नव तनतभित जजल्रा न्मामाधीशको तनवासभा पनिचय, काऩेर्टङ्ग रागमतका कामिहरु गरयमो । 

११. जजल्रा प्रहयी कामािरम तथा कायागाय कामिरमरे आ- आफ्नो कामािरमभा बौततक सयसभानहरु उऩरधध 
गनि सके अदारत सभऺ तसदै तबतडमो कन्रेन्स तसस्टभ भापि त थनुवुा फन्दीहरु सॊग फमान तथा सॊवाद 
गनि सक्ने गरय तसस्टभ जडान गरयमो । 
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ऩरयच्छेद्- 3 

3.1 भदु्दा दतािको अनऩुात य तफश्लषेण्- 
 

जनसॉ्माको अनऩुातभा केर्ह ऩवुॉ तयाईको जजल्रा बन्दा भदु्दा दताि अनऩुात कभ देजखए ताऩतन मस जजल्राभा 
बैयहेको बौततक ऩवुािधायको ततव्र र्वकास , सेवा सरु्वधाहरु प्रततको आकषिण  य मस जजल्राको सदभकुाभभा आप्रवासनको 
फरृ्द्ध दय तथा फढ्दो  अव्मवजस्थत स हयीकयण खरुा सीभाना य घना वस्ती रगामत उऩबोग्म वस्त ुतथा सेवाभा हनुे 
प्रततस्ऩधाि य सभाजभा व्माद्ऱ गरयर्व , अजशऺा, अऻानता य वेयोजगायीरे सजृीत र्हॉसात्भक कृमाकराऩ एवॊ आऩयातधक 
भानतसकताको ऩरयणाभ स्वरुऩ र्दन प्रतत र्दन र्वतबन्न खारे  घटना ऩरय घटनाहरु फढ्दो  रुऩभा देखा  ऩयेको 
ऩाइन्छ।परस्वरुऩ अदारतभा दताि हनु आउने देवानी तथा पौजदायी भदु्दाहरुको सॊ्मा ऩतन फढ्दोिभभा यहेको 
देजखए ताऩतन गत आ .फ. २०७३/०७४ भा मस प्रदेशभा बएको स्थानीम तनकामको तनवािचन ऩटक ऩटक सयेय 
सम्ऩन्न हनुरेु गदाि भदु्दाको फढ्दो िभ योर्कएको छ ।  

 

तफगत ५ फषि देजख भदु्दाको दताि अनऩुात तनम्नानसुाय यहेको छ  
 

तस नॊ आतथिक फषि रगत पछिमौट फाॊर्क 

१ ०७०/०७१ ११९८ ७५८ ४४० 
२ ०७१/०७२ १३४० ९२८ ४१२ 
३ ०७२/०७३ 126६ 90६ 360 
४ ०७३/०७४ १२५६ ६७० ५८६ 
५ 074/075 1776 998 778 

 

 
 
 

  

० 

२०० 

४०० 

६०० 

८०० 

१००० 

१२०० 

१४०० 

१६०० 

०६९/०७० ०७०/०७१ ०७१ /०७२ ०७२/०७३ ०७३/०७४ 

लगत 
फर्छ्यौट 
ब ाँकी 
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ऩरयच्छेद्- 4 

 

4.1 आ.फ. २०७5/०७6 को कामिमोजना 
 

न्मामऩातरकाको तेश्रो ऩञ्चवषॉम यणनीततक मोजना अनसुाय ख सभूहभा ऩने मस अदारतरे ७० प्रततशत भदु्दा 
पैसरा गने गयी वार्षिक रक्ष्म  तनधाियण गयेको छ ।गत तीन आ. व. को मथाथि  रगतको औषत अनऩुातभा १० 
प्रततशत थ ऩ गनुि ऩने व्मवस्था अनरुुऩ य मस आ .फ. फाट ऩनुयावेदन ऩनि आउने व्मवस्था बएकारे अनभुातनत 
ऩनुयावेदन एवॊ गत आ.फ.फाट जजम्भेवायी सयी आएका भदु्दाहरुको सॊ्माराई जोडी मस आ.फ. को रगत अनभुान 
गरयएको छ। 

मस आ.फ. का रातग अनभुातनत भदु्दाको रगत तनधाियण । 

 

तफवयण 

गत तीन 
आ.व.को नमाॊ 
दतािको औषात 

सॊ्मा 

सो को १० 
प्रततशत हनुे 

अॊक 

जम्भा नमाॊ 
दताि अनभुान 

गत फषि फाट 
जजम्भेवायी सयी 
आएको भदु्दा 

कूर रगत 

भदु्दा तपि  958 95 1053 755 1808 

रयट तपि  18 2 20 15 35 

ऩनुयावेदन 3 1 4 6 10 
कयायको ऩरयऩारना गरयऩाउॉ 1 0 1 2 3 

जम्भा 980 98 1078 778 1856 
१७ नॊ तनवेदन 11 1 12 0 12 

कुर जम्भा 991 99 1090 778 1868 

 

पैसरा कामािन्वमन तपि को रक्ष्म तनधाियण । 

 

गत तीन 
आ.व.को नमाॊ 
दतािको औषात 

सॊ्मा 

सो को १० 
प्रततशतरे हनुे अॊक 

जम्भा नमाॊ दताि 
अनभुान 

गत फषि फाट जजम्भेवायी सयी 
आएको भदु्दा कूर रगत 

99 १० 109 40 149 
  
 यणनीततक मोजना अनसुाय उऩयोक्त रगत रक्ष्म भध्मे फषि बरयभा देहामको सॊ्माभा पर्छ्यौट गनुि ऩने हनु आउछ । 
 

तफवयण रगत रक्ष्म पछिमौट गनुिऩने प्रततशत पछिमौट गनुिऩने सॊ्मा 
भदु्दा य रयट तपि  1856 ७० 1300 

पैसरा कामािन्वमन तपि  149 ७५ 112 
 

उऩयोक्तानसुाय कामभ हनु आउने भदु्दा य पैसरा कामािन्वमनको रगत पछिमौट एवॊ रक्ष्म नॊ. १ सॊग 
सम्फजन्धत अन्म भु् म भु् म काभ कायकायवाही , पछिमौटको फार्षिक एवॊ भातसक रक्ष्म देहामका पायाभ अनसुाय 
तनधाियण गरयएको छ । 



फार्षिक कामिमोजना आ.फ. २०७५/०७६ 

14 

 

4.2 भातसक तथा फार्षिक रक्ष्म तनधाियण पायाभहरु्- 
पायाभ नॊ १ 

कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५÷०७६ को वार्षिक कामिमोजना 

रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ–१ वार्षिक रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत १ सॉग सम्फजन्धत) 

अदारतको सभूह ख 
      

    मोजनाफाट तनधाियण बए अनसुाय वार्षिक रुऩभा पैसरा गनुिऩने भदु्दाको प्रततशत्  ७० 
   

    

तस.नॊ 

जजम्भेवायी 
नमाॉ दतािको अनभुान 

जम्भा फार्षिक  

अनभुातनत 
रगत 

मोजनारे  

तोकेको 
रक्ष्म 
प्रततशत 

फार्षिक  

रक्ष्म 
सॊ्मा 

रयट/कयायको ऩरयऩारना  भदु्दा 

३ 
भर्हना 
तबर 

३ देजख ६ 
भर्हना  
तबरको 

६ भर्हना  
नाघेको जम्भा १ 

फषितबर 

१ फषिदेजख  

१८ भर्हना 
तबर 

१८ 
भर्हना  
नाघेको 

जम्भा 
तीन आ.व.को  
औषत भदु्दा दताि 

सॊ्मा 

१० 
प्रततशतरे  

हनुे फृर्द्ध 

अनभुातनत  

सॊ्मा 

१ 
 

9 6 15 637 83 13 778 980 98 1078 1856 70 1300 

               

               
   तमाय गने                                                                                                                                                                                                                  प्रभाजणत गने    
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पायाभ नॊ. २ 

कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५÷०७६ को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-२ वार्षिक रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत १ सॉग सम्फजन्धत) 

अदारतको सभूह "ख" 

मोजनाफाट तनधाियण बए अनसुाय वार्षिक रुऩभा पैसरा गनुिऩने भदु्दाको प्रततशत्   
 

तस.नॊ. र्वषम अवतधगत सॊ्मा 
जजम्भेवायी सयी आएको भदु्दा 

नमाॉ दताि 
अनभुान 

जम्भा कामभ हनु ेआउने 
अनभुातनत फार्षिक रगत 

अनभुातनत वार्षिक भदु्दा 
पछमौट  सॊ्मा 

कैर्पमत 
थनुवुा 

साना 
प्रकृततका 

प्राथतभकता 
प्राद्ऱ 

अन्म जम्भा 

१ भदु्दा 

६ भर्हना तबरको 33 119 65 274 491 

1053 1808 

570 
 

६ भर्हना देजख १ 
वषितबरको 15 10 7 106 138 425 

 

१ वषि देजख १८ 
भर्हना तबरको 4 3 2 74 83 228 

 

१८ भर्हनादेजख २ 
वषि तबरको 0 0 0 35 35 35 

 

२ वषि नाघेको 1 0 0 7 8 8 
 

2 

  ऩनुयावेदन 

६ भर्हना तबरको 0 0 0 4 4 

4 10 

4 
 

६ भर्हना देजख १ 
वषि तबरको 0 0 0 2 2 3 

 

१ वषि देजख १८ 
भर्हना तबरको 0 0 0 0 0 0 

 

१८ भर्हना देजख २ 
वषि तबरको 0 0 0 0 0 0 

 

२ वषि नाघेको 0 0 0 0 0 0 
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३ रयट य तनषधेाऻा तनवेदन 

६ भर्हना तबरको 9 

20 35 

19 
 

६ भर्हनादेजख १ वषि तबरको 2 2 
 

१ वषि देजख १८ भर्हना तबरको 3 3 
 

१८ भर्हनादेजख २ वषिसम्भको 1 1 
 

२ वषि नाघेको 0 0 
 

0 
 

४ 
कयायको ऩरयऩारना 
सम्फन्धी तनवेदन 

3 भर्हना तबरको 1 0 1 1 
 

३ भर्हना नाघेय 1 1 2 1 
 

जम्भा 778 1078 1856 1300  

५ अ.वॊ १७ नॊ तनवेदन  य सो उऩयको कैर्पमत प्रततवेदन 0 12 12 12 
 

कूर जम्भा 778 1090 1868 1312  

            
               तमाय गने                                                                                                                                                                                                                         प्रभाजणत गने    
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पायाभ नॊ ३ 

कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५/०७६ को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-३ भातसक रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत १ सॉग सम्फजन्धत) 

मोजनाफाट तनधाियण बए अनसुाय वार्षिक रुऩभा पैसरा गनुिऩने भदु्दाको जम्भा सॉ्मा् 1300  प्रततशत् 70 

ि.सॊ. भदु्दा अवतध र्ववयण साउन बदौ असोज काजिक भॊतसय ऩसु भाघ पागनु चैत फैशाख जेठ असाय जम्भा 

१ 

थनु
वुा
 भ

द्दा
 

 
कामिर्दन 12 21 18 14 20 22 21 21 19 

    

१ वषितबरको अन्म भदु्दा 
रक्ष्म १ २ २ २ ५ ५ ५ ६ ६ ६ ६ ६ ५२ 

प्रगतत 
             

१ फषि नाघेको 
रक्ष्म ० १ १ १ २ ३ ३ ३ ३ ४ ४ ५ ३० 

प्रगतत 
             

२ 

सा
ना
 प्र

कृ
ततक

ा 
भद्द

ा
 

१ वषितबरको अन्म भदु्दा 
रक्ष्म ५ १० ९ ८ १४ १९ १९ १९ १६ १९ १९ १९ १७६ 

प्रगतत 
             

१ फषि नाघेको 
रक्ष्म २ २ ३ २ ६ ७ ८ ८ ७ १० १० १० ७५ 

प्रगतत 
             

3 प्राथ
तभ
क
ता

 
प्राद्ऱ

 
भद्द

ा
 

१ वषितबरको अन्म भदु्दा 
रक्ष्म ३ ६ ४ ४ ८ ८ ८ ८ ७ ८ ८ ८ ८० 

प्रगतत 
             

१ फषि नाघेको 
रक्ष्म १ ० १ ० २ २ २ २ २ २ २ २ १८ 

प्रगतत 
             

4 

अन्
म 

भद्द
ा त

था
 

ऩनु
यावे

दन
 

१ वषितबरको अन्म भदु्दा 
रक्ष्म १४ ७७ ६५ १५ ७५ ६९ ७१ ६५ ५४ ७१ ७१ ७३ ७२० 

प्रगतत 
             

१ वषिदेजख १८ भर्हना तबरको अन्म 
भदु्दा 

रक्ष्म ४ ६ ४ ३ ७ ८ ७ ९ ८ १० १० १० ८६ 

प्रगतत 
             

१८ भर्हना नाघेको अन्म भदु्दा 
रक्ष्म २ ३ २ २ ३ ३ ३ ४ ४ ४ ४ ४ ३८ 

प्रगतत 
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५ रयट
 

६ भर्हनातबरको रयट 
रक्ष्म १ २ १ १ २ २ २ २ २ २ २ ३ २२ 

प्रगतत 
             

६ भर्हना नाघेको रयट 
रक्ष्म ० ० ० ० ० १ ० ० ० १ १ ० ३ 

प्रगतत 
             

तस.नॊ 1+2+3+4+5 को जम्भा 
रक्ष्म ३३ १०९ ९२ ३८ १२४ १२७ १२८ १२६ १०९ १३७ १३७ १४० १३०० 

प्रगतत 
             

६ 

तनवे
दन

 
प्रतत

वेद
न १ भर्हना तबर 

रक्ष्म १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १२ 

प्रगतत 
             

१ भर्हना नाघेको 
रक्ष्म 

             
प्रगतत 

             

७ 

पु
टक

य 
तनवे

दन
 १ भर्हना तबर 

रक्ष्म 38 35 32 41 35 32 39 34 37 34 39 37 433 

प्रगतत 
             

१ भर्हना नाघेको 
रक्ष्म 

             
प्रगतत 

             

तस.नॊ. 6+7 को जम्भा 
रक्ष्म ३९ ३६ ३३ ४२ ३६ ३३ ४० ३५ ३८ ३५ ४० ३८ ४४५ 

प्रगतत 
             

दवैुको कूर जम्भा 
रक्ष्म 

             
प्रगतत 

             

                 
तमाय गने                                                                                                                                           प्रभाजणत गने 
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पायाभ नॊ ३ क 

कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५/७६को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-३ भातसक रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत १ सॉग सम्फजन्धत) 

 

भाननीम जजल्रा न्मामाशीश् श्री तफष्णपु्रसाद अमािर 

मोजनाफाट तनधाियण बए अनसुाय वार्षिक रुऩभा पैसरा गनुिऩने भदु्दाको जम्भा सॉ्मा् ४७२ प्रततशत् ७० 

 

ि.सॊ. भदु्दा अवतध र्ववयण साउन बदौ असोज काजिक भॊतसय ऩसु भाघ पागनु चैत फैशाख जेठ असाय जम्भा 

१ 

थनु
वुा
 भ

द्दा
 

 
कामिर्दन 12 21 18 14 20 22 21 21 19 

    

१ वषितबरको अन्म भदु्दा 
रक्ष्म १ १ १ १ २ १ २ २ २ २ २ २ १९ 

प्रगतत 
             

१ फषि नाघेको 
रक्ष्म ० ० १ ० १ १ १ १ १ १ २ १ १० 

प्रगतत 
             

२ 

सा
ना
 प्र

कृ
ततक

ा 
भद्द

ा
 

१ वषितबरको अन्म भदु्दा 
रक्ष्म २ ५ ५ २ ४ ७ ६ ७ ५ ७ ६ ७ ६३ 

प्रगतत 
             

१ फषि नाघेको 
रक्ष्म १ १ १ १ २ २ ३ २ ३ ४ ३ ३ २६ 

प्रगतत 
             

3 प्राथ
तभ
क
ता

 
प्राद्ऱ

 
भद्द

ा
 

१ वषितबरको अन्म भदु्दा 
रक्ष्म २ ३ २ १ ३ ३ २ ३ २ २ ३ ३ २९ 

प्रगतत 
             

१ फषि नाघेको 

 

रक्ष्म ० ० १ ० १ ० १ १ १ १ ० ० ६ 

प्रगतत 
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4 

अन्
म 

भद्द
ा त

था
 

ऩनु
यावे

दन
 

१ वषितबरको अन्म भदु्दा 
रक्ष्म ७ ३९ ३२ ५ २५ २३ २४ २२ १८ २४ २४ २४ २६७ 

प्रगतत 
             

१ वषिदेजख १८ भर्हना तबरको अन्म भदु्दा 
रक्ष्म २ ३ २ १ २ ३ २ ३ २ ३ ४ ३ ३० 

प्रगतत 
             

१८ भर्हना नाघेको अन्म भदु्दा 
रक्ष्म १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १२ 

प्रगतत 
             

५ रयट
 

६ भर्हनातबरको रयट 
रक्ष्म ० १ ० ० १ ० १ ० १ १ १ २ ८ 

प्रगतत 
             

६ भर्हना नाघेको रयट 
रक्ष्म ० ० १ ० ० १ ० ० ० ० ० ० २ 

प्रगतत 
             

तस.नॊ 1+2+3+4+5 को जम्भा 
रक्ष्म १६ ५४ ४७ १२ ४२ ४२ ४३ ४२ ३६ ४६ ४६ ४६ ४७२ 

प्रगतत 
             

६ 

तनवे
दन

 प्र
ततवे

दन
 

१ भर्हना तबर 
रक्ष्म ० ० ० ० १ ० १ ० १ ० ० १ ४ 

प्रगतत 
             

१ भर्हना नाघेको 
रक्ष्म 

             
प्रगतत 

             

७ 

पु
टक

य 
तनवे

दन
 

१ भर्हना तबर 
रक्ष्म १९ १८ 16 14 11 11 13 11 13 11 13 12 १६२ 

प्रगतत 
             

१ भर्हना नाघेको 
रक्ष्म 

             
प्रगतत 

             

तस.नॊ. 6+7 को जम्भा 
रक्ष्म १९ १८ १६ १४ १२ ११ १४ ११ १४ ११ १३ १३ १६६ 

प्रगतत 
             

दवैुको कूर जम्भा 
रक्ष्म ३५ ७२ ६३ २६ ५४ ५३ ५७ ५३ ५० ५७ ५९ ५९ ६३८ 

प्रगतत 
             

तमाय गने                                                                                                                                             प्रभाजणत गने 
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पायाभ नॊ ३ ख 
कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५/७६को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-३ भातसक रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत १ सॉग सम्फजन्धत) 

भाननीम जजल्रा न्मामाशीश् श्री ऩयशयुाभ बट्टयाई 
मोजनाफाट तनधाियण बए अनसुाय वार्षिक रुऩभा पैसरा गनुिऩने भदु्दाको जम्भा सॉ्मा् 471  प्रततशत् 70 

 

ि.सॊ. भदु्दा अवतध र्ववयण साउन बदौ असोज काजिक भॊतसय ऩसु भाघ पागनु चैत फैशाख जेठ असाय जम्भा 

१ 

थनु
वुा
 भ

द्दा
 

  कामिर्दन 12 21 18 14 20 22 21 21 19 
    

१ वषितबरको अन्म भदु्दा 
रक्ष्म ० १ १ १ २ २ १ २ २ २ २ २ १८ 

प्रगतत 
             

१ फषि नाघेको 
रक्ष्म ० १ ० ० ० १ १ १ १ १ १ २ ९ 

प्रगतत 
             

२ 

सा
ना
 प्र

कृ
ततक

ा भ
द्दा

 

१ वषितबरको अन्म भदु्दा 
रक्ष्म ३ ५ ४ ३ ५ ६ ६ ६ ५ ६ ६ ६ ६१ 

प्रगतत 
             

१ फषि नाघेको 

रक्ष्म १ १ २ १ २ २ ३ ३ २ ३ ४ ३ २७ 

प्रगतत 
             

3 प्राथ
तभ
क
ता

 
प्राद्ऱ

 भ
द्दा

 

१ वषितबरको अन्म भदु्दा 
रक्ष्म १ ३ २ १ ३ ३ ३ ३ २ ३ २ ३ २९ 

प्रगतत 
             

१ फषि नाघेको 

रक्ष्म १ ० ० ० ० १ ० ० १ ० १ १ ५ 

प्रगतत 
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4 

अन्
म 

भद्द
ा त

था
 ऩ

नुय
ावे
दन

 

१ वषितबरको अन्म भदु्दा 
रक्ष्म ७ ३८ ३३ ५ २५ २३ २३ २१ १८ २३ २४ २५ २६५ 

प्रगतत 
             

१ वषिदेजख १८ भर्हना 
तबरको अन्म भदु्दा 

रक्ष्म २ ३ २ १ २ २ ३ ३ ३ ४ ३ ३ ३१ 

प्रगतत 
             

१८ भर्हना नाघेको अन्म 
भदु्दा 

रक्ष्म १ २ १ १ १ १ १ २ १ १ २ २ १६ 

प्रगतत 
             

५ रयट
 

६ भर्हनातबरको रयट 
रक्ष्म ० १ ० ० १ १ १ १ १ १ ० ० ७ 

प्रगतत 
             

६ भर्हना नाघेको रयट 
रक्ष्म १ ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ ० ३ 

प्रगतत 
             

तस.नॊ 1+2+3+4+5 को जम्भा  
रक्ष्म १७ ५५ ४५ १३ ४१ ४२ ४२ ४२ ३६ ४५ ४६ ४७ ४७१ 

प्रगतत 
             

६ 

तनवे
दन

 
प्रतत

वेद
न १ भर्हना तबर 

रक्ष्म ० १ ० ० ० १ ० ० १ ० १ ० ४ 

प्रगतत 
             

१ भर्हना नाघेको 
रक्ष्म 

             
प्रगतत 

             

७ 

पु
टक

य 
तनवे

दन
 १ भर्हना तबर 

रक्ष्म 19 17 16 14 12 11 13 11 12 11 13 13 162 

प्रगतत 
             

१ भर्हना नाघेको 
रक्ष्म 

             
प्रगतत 

             

तस.नॊ. 6+7 को जम्भा  
रक्ष्म १९ १८ १६ १४ १२ १२ १३ ११ १३ ११ १४ १३ १६६ 

प्रगतत 
             

दवैुको कूर जम्भा 
रक्ष्म ३६ ७३ ६१ २७ ५३ ५४ ५५ ५३ ४९ ५६ ६० ६० ६३७ 

प्रगतत 

             

                 
   तमाय गने                                                                                                                        प्रभाजणत गने                      
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पायाभ नॊ ३ ग 

कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५/७६को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-३ भातसक रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत १ सॉग सम्फजन्धत) 

भाननीम जजल्रा न्मामाशीश् श्री ईश्वयीप्रसाद बण्डायी 
मोजनाफाट तनधाियण बए अनसुाय वार्षिक रुऩभा पैसरा गनुिऩने भदु्दाको जम्भा सॉ्मा् 357 प्रततशत  ्७० 

 

ि.सॊ. भदु्दा अवतध र्ववयण साउन बदौ असोज काजिक भॊतसय ऩसु भाघ पागनु चैत फैशाख जेठ असाय जम्भा 

१ 

थनु
वुा
 भ

द्दा
 

  कामिर्दन 12 21 18 14 20 22 21 21 19 
    

१ वषितबरको अन्म भदु्दा 

रक्ष्म ० ० ० ० १ २ २ २ २ २ २ २ १५ 

प्रगतत 
             

१ फषि नाघेको 
रक्ष्म ० ० ० १ १ १ १ १ १ २ १ २ ११ 

प्रगतत 
             

२ 

सा
ना
 प्र

कृ
ततक

ा 
भद्द

ा
 

१ वषितबरको अन्म भदु्दा 
रक्ष्म ० ० ० ३ ५ ६ ७ ६ ६ ६ ७ ६ ५२ 

प्रगतत 
             

१ फषि नाघेको 
रक्ष्म ० ० ० ० २ ३ २ ३ २ ३ ३ ४ २२ 

प्रगतत 
             

3 प्राथ
तभ
क
ता

 
प्राद्ऱ

 भ
द्दा

 

१ वषितबरको अन्म भदु्दा 

रक्ष्म ० ० ० २ २ २ ३ २ ३ ३ ३ २ २२ 

प्रगतत 
             

१ फषि नाघेको 

रक्ष्म ० ० ० ० १ १ १ १ ० १ १ १ ७ 

प्रगतत 
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4 

अन्
म 

भद्द
ा त

था
 

ऩनु
यावे

दन
 

१ वषितबरको अन्म भदु्दा 
रक्ष्म ० ० ० ५ २५ २४ २४ २२ १८ २३ २३ २४ १८८ 

प्रगतत 
             

१ वषिदेजख १८ भर्हना 
तबरको अन्म भदु्दा 

रक्ष्म ० ० ० १ ३ २ २ ३ ३ ३ ३ ४ २४ 

प्रगतत 
             

१८ भर्हना नाघेको अन्म 
भदु्दा 

रक्ष्म ० ० ० ० १ १ १ १ २ २ १ १ १० 

प्रगतत 
             

५ रयट
 

६ भर्हनातबरको रयट 
रक्ष्म ० ० ० १ ० १ ० १ ० ० १ १ ५ 

प्रगतत 
             

६ भर्हना नाघेको रयट 
रक्ष्म ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ ० ० १ 

प्रगतत 
             

तस.नॊ 1+2+3+4+5 को जम्भा 
रक्ष्म ० ० ० १३ ४१ ४३ ४३ ४२ ३७ ४६ ४५ ४७ ३५७ 

प्रगतत 
             

६ 

तनवे
दन

 प्र
ततवे

दन
 

१ भर्हना तबर 
रक्ष्म ० ० ० ० १ ० ० १ ० ० १ १ ४ 

प्रगतत 
             

१ भर्हना नाघेको 
रक्ष्म ० ० ० 

         
० 

प्रगतत 
             

७ 

पु
टक

य 
तनवे

दन
 

१ भर्हना तबर 
रक्ष्म ० ० ० 13 12 10 13 12 12 12 13 12 १०९ 

प्रगतत 
             

१ भर्हना नाघेको 
रक्ष्म 

             
प्रगतत 

             

तस.नॊ. 6+7 को जम्भा  
रक्ष्म ० ० ० १३ १३ १० १३ १३ १२ १२ १४ १३ ११३ 

प्रगतत 
             

दवैुको कूर जम्भा 
रक्ष्म ० ० ० २६ ५४ ५३ ५६ ५५ ४९ ५८ ५९ ६० ४७० 

प्रगतत 

             तमाय गने                                                                                                                       प्रभाजणत गने 
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पायाभ नॊ ४ 

कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५/०७६ को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-४M न्मामाधीशगत भातसक रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत १ सॉग सम्फजन्धत) 

न्मामाधीशको नाभ्                       

तस.नॊ. र्वषम 
भर्हना साउन बदौ असोज काजिक भॊतसय ऩसु भाघ पागनु चैत फैशाख जेठ असाय जम्भा 

कामि र्दन 12 21 18 14 20 22 21 21 19 
    

१ भदु्दा पछमौट रक्ष्म ३० १०४ ९० ३६ १२० १२६ १२३ १२३ १०८ १३५ १३५ १३८ १२६८ 

२ रयट य तनषधेाऻा तनवेदन पछमौट रक्ष्म २ ३ १ २ ३ १ ३ ३ १ २ २ २ २५ 

३ ऩनुयावेदन पछमौट रक्ष्म १ २ 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 ७ 

जम्भा ३३ १०९ ९२ ३८ १२४ १२७ १२८ १२६ १०९ १३७ १३७ १४० १३०० 

४ तनवेदन प्रततवेदन पछमौट रक्ष्म 0 1 0 0 2 1 1 1 2 0 2 2 12 

जम्भा पछमौट रक्ष्म ३३ ११० ९२ ३८ १२६ १२८ १२९ १२७ १११ १३७ १३९ १४२ १३१२ 

 

                        

   सम्वजन्धत न्मामाधीशरे पैसरा गनुिऩने भदु्दाभध्मे १८ भर्हना नाघेको वाॉकी सॉ्मा्   

                
   तमाय गने                                                                                                             प्रभाजणत गने    
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पायाभ नॊ ४ क 

कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५/०७६ को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-४M न्मामाधीशगत भातसक रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत १ सॉग सम्फजन्धत) 

न्मामाधीशको नाभ्   तफष्ण ुप्रसाद अमािर                    

तस.नॊ. र्वषम 
भर्हना साउन बदौ असोज काजिक भॊतसय ऩसु भाघ पागनु चैत फैशाख जेठ असाय जम्भा 

कामि र्दन 12 21 18 14 20 22 21 21 19 
    

१ भदु्दा पछमौट रक्ष्म 
१५ ५२ ४५ १२ ४० ४२ ४१ ४१ ३६ ४५ ४५ ४६ ४६० 

२ रयट य तनषधेाऻा तनवेदन पछमौट रक्ष्म 
१ १ १ ० १ ० १ १ ० १ १ ० ८ 

३ ऩनुयावेदन पछमौट रक्ष्म 
० १ १ ० १ ० १ ० ० ० ० ० ४ 

जम्भा १६ ५४ ४७ १२ ४२ ४२ ४३ ४२ ३६ ४६ ४६ ४६ ४७२ 

४ तनवेदन प्रततवेदन पछमौट रक्ष्म 
० ० ० ० १ ० १ ० १ ० ० १ ४ 

जम्भा पछमौट रक्ष्म 
१६ ५४ ४७ १२ ४३ ४२ ४४ ४२ ३७ ४६ ४६ ४७ ४७६ 

 

                        

   सम्वजन्धत न्मामाधीशरे पैसरा गनुिऩने भदु्दाभध्मे १८ भर्हना नाघेको वाॉकी सॉ्मा्   

                
   तमाय गने                                                                                                             प्रभाजणत गने    
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 पायाभ नॊ ४ ख 

कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५/०७६ को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-४M न्मामाधीशगत भातसक रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत १ सॉग सम्फजन्धत) 

न्मामाधीशको नाभ्   ऩयशयुाभ बट्टयाई                    

तस.नॊ. र्वषम 
भर्हना साउन बदौ असोज काजिक भॊतसय ऩसु भाघ पागनु चैत फैशाख जेठ असाय जम्भा 

कामि र्दन 12 21 18 14 20 22 21 21 19 
    

१ भदु्दा पछमौट रक्ष्म 
१५ ५२ ४५ १२ ४० ४२ ४१ ४१ ३६ ४५ ४५ ४६ ४६० 

२ रयट य तनषधेाऻा तनवेदन पछमौट रक्ष्म 
१ २ ० १ १ ० १ १ ० ० १ १ ९ 

३ ऩनुयावेदन पछमौट रक्ष्म 
१ १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० २ 

जम्भा १७ ५५ ४५ १३ ४१ ४२ ४२ ४२ ३६ ४५ ४६ ४७ ४७१ 

४ तनवेदन प्रततवेदन पछमौट रक्ष्म 
० १ ० ० ० १ ० ० १ ० १ ० ४ 

जम्भा पछमौट रक्ष्म 
१७ ५६ ४५ १३ ४१ ४३ ४२ ४२ ३७ ४५ ४७ ४७ ४७५ 

 

                        

   सम्वजन्धत न्मामाधीशरे पैसरा गनुिऩने भदु्दाभध्मे १८ भर्हना नाघेको वाॉकी सॉ्मा्   

                
   तमाय गने                                                                                                             प्रभाजणत गने    
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पायाभ नॊ ४ ग 

कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५/०७६ को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-४M न्मामाधीशगत भातसक रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत १ सॉग सम्फजन्धत) 

न्मामाधीशको नाभ्   इश्वयी प्रसाद बण्डायी                    

तस.नॊ. र्वषम 
भर्हना साउन बदौ असोज काजिक भॊतसय ऩसु भाघ पागनु चैत फैशाख जेठ असाय जम्भा 

कामि र्दन 12 21 18 14 20 22 21 21 19 
    

१ भदु्दा पछमौट रक्ष्म 
0 0 0 १२ ४० ४२ ४१ ४१ ३६ ४५ ४४ ४७ 348 

२ रयट य तनषधेाऻा तनवेदन पछमौट रक्ष्म 
0 0 0 १ १ १ १ १ १ १ १ ० 8 

३ ऩनुयावेदन पछमौट रक्ष्म 
० ० ० ० ० ० १ ० ० ० ० ० १ 

जम्भा ० ० ० १३ ४१ ४३ ४३ ४२ ३७ ४६ ४५ ४७ ३५७ 

४ तनवेदन प्रततवेदन पछमौट रक्ष्म 
0 0 0 0 १ 0 0 1 0 0 १ 1 4 

जम्भा पछमौट रक्ष्म 
० ० ० १३ ४२ ४३ ४३ ४३ ३७ ४६ ४६ ४८ ३६१ 

 

                        

   सम्वजन्धत न्मामाधीशरे पैसरा गनुिऩने भदु्दाभध्मे १८ भर्हना नाघेको वाॉकी सॉ्मा्   

                
   तमाय गने                                                                                                             प्रभाजणत गने    
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पायाभ नॊ ५ 

कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५/०७६ को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-५M अङ्ग ऩमुाि उन ेकामिको फार्षिक रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत १ सॉग सम्फजन्धत) 
मोजनाफाट तनधाियण बए अनसुाय फार्षिक रुऩभा पैसरा गनुिऩने भदु्दाको सॉ्मा 1300                                                                          प्रततशत् 70 

वार्षिक रुऩभा अॊङ्ग ऩमुािफउन ुऩने भदु्दाको सॉ्मा 1485                                                                                                             प्रततशत् 80 

तस.नॊ 

जजम्भेवायी सरयआएको 
जजम्भेवायी 

सरयआएको कूर 
जम्भा 

मस आतथिक फषिभा 
दताि हनु सक्ने 
अनभुातनत सॊ्मा 

फार्षिक 
पछमौट रक्ष्म 

१० 
प्रततशतरे थऩ 
हनुे सॊ्मा 

जम्भा अङ्ग 
ऩमुािअउनऩुने 

सॊ्मा 

मस आतथिक 
फषिभा अङ्ग 
ऩमुाि उनऩुने 
फाॉकी सॊ्मा 

अॊङ्ग ऩगेुको अङ्ग ऩगु्न फाॉकी 
६ 

भर्हनातबरको 
६ भर्हना 
नाघेको जम्भा ६ 

भर्हनातबरको 
६ भर्हना 
नाघेको जम्भा 

जम्भा 75 140 215 563 0 563 778 1078 1300 185 1485 371 

 
       

     
   तमाय गने                                                                                                                                 प्रभाजणत गने    
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पायाभ नॊ ६ 

कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५/०७६ को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-६M अङ्ग ऩमुाि उने कामिको भातसक रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत १ सॉग सम्फजन्धत) 

 

मोजनाफाट तनधाियण बए अनसुाय फार्षिक रुऩभा पैसरा गनुिऩने भदु्दाको सॉ्मा 1300                                                                                                         प्रततशत् 70 

भातसक रुऩभा अॊङ्ग ऩमुािसउन ुऩने भदु्दाको सॉ्मा 1485                                                                                                                                          प्रततशत् 80 

 

पाॉट नॊ  तफषम 
पाॉटको भदु्दा 
तथा रयट सॉ्मा  

भर्हना साउन बदौ असोज काजिक भॊतसय ऩसु भाघ पागनु चैत फैशाख जेठ असाय जम्भा 

कामि र्दन 
          

      

  

भदु्दा 
  

अॊग ऩमुािखउन ुऩने  सॉ्मा 101 125 121 115 123 125 124 123 122 126 126 126 1457 

रयट 

  

अॊग ऩमुािखउन ुऩने  सॉ्मा 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 28 

जम्भा 103 127 123 117 125 127 126 125 125 129 129 129 1485 

तनवेदन प्रततवेदन 

  

अॊग ऩमुािखउन ुऩने  सॉ्मा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

कुर जम्भा 104 125 124 118 126 128 127 126 126 130 130 130 1497 

  
 

       
 

      
   तमाय गने                                                                                                                                            प्रभाजणत गने    
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पायाभ नॊ ७ 

 कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५/०७६ को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-७M पैसरा कामािन्वमनका तनवेदन पछमौट  गने कामिको वार्षिक 

 रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

 (भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत ३ सॉग सम्फजन्धत) 

 तहतसरदायको नाभ  ् नवयाज जोशी 
 वार्षिक रुऩभा जम्भा पछमौट  गनुिऩने तनवेदन य कैद जरयवानाको  रक्ष्म तनधाियण  ्

 

तस.नॊ. र्वषम अवतधगत सॊ्मा जजम्भेवायी सयीआएको नमाॉ दताि अनभुान 
जम्भा कामभ हनुे 
वार्षिक रगत 

अनभुातनत वार्षिक तनवेदन पछमौट 
य कैद जरयवाना असरुी 

जम्भा 

१ पैसरा कामािन्वमनको तनवेदन 

६ भर्हना तबरको 28 

109 149 

75 
  

६ भर्हना देजख ९ भर्हना तबरको 1 26 
  

९ भर्हनादेजख १ वषि तबरको 4 4 
  

एक वषि नाघेको 7 7 
  

hDdf 40 109 149 112 
  

२ कैद असरुीको रक्ष्म 1625-11-17 394-0-0 2020-0-0 224-0-0 
  

३ जरयवाना असरुीको रक्ष्म 70618957।- 7500000।- 78118957।- 8200000।- 
  

 

       
   तमाय गने                                                                                                                                      प्रभाजणत गने    
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पायाभ नॊ ८ 

कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५/०७६ को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-8M पैसरा कामािन्वमनका तनवेदन पछमौट  गने कामिको भातसक 

रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत ३ सॉग सम्फजन्धत) 

तहतसरदायको नाभ  ्नवयाज जोशी 
वार्षिक रुऩभा जम्भा पछमौट  गनुिऩने तनवेदनको सॉ्मा  ् 

र्वषम 

भर्हना साउन बदौ असोज काजिक भॊतसय ऩसु भाघ पागनु चैत फैशाख जेठ असाय जम्भा 

कामि र्दन 14 25 19 17 24 26 25 24 22         

पैसरा कामािन्वमनको तनवेदन 

पछमौट  रक्ष्म 3 5 5 5 11 11 12 12 12 12 12 12 112 

रक्ष्म प्रातद्ऱ                           

                
 

   तमाय गने                                                                                                                                            प्रभाजणत गने    
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पायाभ नॊ ९ 

काररी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५/०७६ को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-९M  फेरुज ुकैद जरयवानाको रगत न्मून गने कामिको भातसक 

रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत ३ सॉग सम्फजन्धत) 

वार्षिक रुऩभा न्मून गनुि ऩने कैद जरयवानाको अङ्क भध्मे 

कैद वषि् - 224 

जरयवानाको यकभ रु  8200000।- 

जजम्भेवायी 
सयी आएको 

भातसक रुऩभा पछमौट  गनुि ऩने रगत   

साउन बदौ असोज काजिक भॊतसय ऩौष भाघ पागनु चैत फैशाख जेठ आषाढ जम्भा 

कैद वषि 5-0-0 18-0-0 14-0-0 12-0-0 22-0-0 22-0-0 22-0-0 22-0-0 20-0-0 22-0-0 22-0-0 23-0-0 224-0-0 

जरयवानाको 
यकभ 

 

250000 35000 200000 200000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 8200000 

               
   तमाय गने                                                                                                                                    प्रभाजणत गने    
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पायाभ नॊ 10 

कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५/०७६ को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-10M दण्ड जरयवाना असूर गनि फाॉकी भदु्दाको रगत पछमौट  गने कामिको भातसक रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत ३ सॉग सम्फजन्धत) 
 

वार्षिक रुऩभा पछमौट  गनुि ऩने दण्ड जरयवाना असूर गनि फाॉकी भदु्दाको सॊ्मा्- 144 

 

जजम्भेवायी सयी आएको भदु्दा सॊ्मा 

भातसक रुऩभा पछमौट  गनुि ऩने भदु्दा (रगत) सॊ्मा 

जम्भा 
साउन  बदौ  असोज काजिक भॊतसय ऩौष भाघ पागनु चैत फैशाख जेठ आषाढ 

  5 10 5 4 15 15 15 15 15 15 15 15 144 

              
   तमाय गने                                                                                                     प्रभाजणत गने    
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पायाभ नॊ 1१ 

कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५/०७६ को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ- ११  पैसरा कामािन्वमनको रगत अद्यावतधक गने रगामतका कामिको भातसक रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

 

तहतसरदायको नाभ  ् नवयाज जोशी 
 

भदु्दा भर्हना श्रावण बाद्र असोज काततिक भागि ऩौष भाघ पागनु चैर वैशाख जेष्ठ आषाढ जम्भा 
  कामि र्दन 

             

१ अध्मावतधक गरयने रगत सॉ्मा √ 
            

२ दण्ड जरयवानाको रगत साविजतनक गने (ऩटक) 
 

√ 
           

३ दण्ड जरयवाना छुट सम्फन्धी सूचना प्रकाजशत गने  (ऩटक) 
    

√ 
        

४ असरु तहतसरको डोय खटाउन े (ऩटक) 
     

√ 
   

√ 
   

५ जजन्सी तरराभ गने  (ऩटक) 
 

√ 
           

६ अन्म ..... 
           

√ 
 

 

नोट् दण्ड जरयवाना असरुी य जजन्सी व्मवस्थाऩनतपि का आवश्मकता अनसुाय थऩ कामिहरु याख्नम सर्कने छ ।  

               
   तमाय गने                                                                                                                                                                                              प्रभाजणत गने    

 

 

 

 



फार्षिक कामिमोजना आ.फ. २०७५/०७६ 

36 

 

पायाभ नॊ १२ 
कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५/०७६को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-12M  तभतसरको आन्तरयक तनयीऺण गने कामिको भातसक रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत ४ सॉग सम्फतधत) 

 

जजम्भेवायी सरयआएको तभतसर सॉ्मा –् ७७८ 

मसवषि दताि हनु ेअनभुातनत भदु्दा सॊ्मा्-1078 

जम्भा तनयीऺण गनुिऩने तभतसर सॊ्मा–् 1666  (आषाढभा दताि हनुे ९० थान फाहेक) 
से्रस्तेदायको नाभ्श्री इन्द्र फहादयु कठामत 
सऩुरयन्टेन्डेन्टको नाभ –्     

 

र्वषम ऩटक 

तभतसरको आन्तरयक तनयी णऺको भातसक रक्ष्म 

भर्हना साउन बदौ असोज काजिक भॊतसय ऩसु भाघ पागनु चैत फैशाख जेठ असाय जम्भा 

तभतसरको आन्तरयक तनयीऺण 

ऩर्हरो ऩटक गने रक्ष्म 100 146 110 110 150 150 150 150 150 150 150 150 1666 

  100 146 110 110 150 150 150 150 150 150 150 150 1666 

                
   तमाय गने                                                                                                             प्रभाजणत गने    
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पायाभ नॊ १3 

कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५/०७६को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-13M आन्तरयक तनयीऺणका फखत र्दइएको तनदेशन कामािन्वमन बए नबएको अनगुभन गने कामिको भातसक रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत ४ सॉग सम्फतधत) 

 

सम्फजन्धत जजल्रा न्मामाधीशको नाभ  ् 

सम्फजन्धत जजल्रा न्मामाधीशको जजम्भाभा यहेको भदु्दा सॊ्मा् १६६६ 

तनयीऺण गनुि ऩने अनभुातनत तभतसर सॊ्मा् १६६६ 

 

र्वषम 
 

आन्तरयक तनयीऺण तनदेशन अनगुभनको भातसक रक्ष्म 

भर्हना साउन बदौ असोज काजिक भॊतसय ऩसु भाघ पागनु चैत फैशाख जेठ असाय जम्भा 

तभतसरको आन्तरयक तनयीऺण 
तनदेशनको अनगुभन 

तनयीऺण गरयने सॊ्मा १०० १४६ ११० ११० १५० १५० १५० १५० १५० १५० १५० १५० १६६६ 

तनदेशन अनगुभन गरयने 
सॊ्मा  

१०० १४६ ११० ११० १५० १५० १५० १५० १५० १५० १५० १५० १६६६ 

                

                
   तमाय गने                                                                                                                             प्रभाजणत गने    
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पायाभ नॊ १3 क 

कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५/०७६को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-13M आन्तरयक तनयीऺणका फखत र्दइएको तनदेशन कामािन्वमन बए नबएको अनगुभन गने कामिको भातसक रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत ४ सॉग सम्फतधत) 

सम्फजन्धत जजल्रा न्मामाधीशको नाभ् तफष्णपु्रसाद अमािर 

सम्फजन्धत जजल्रा न्मामाधीशको जजम्भाभा यहेको भदु्दा सॊ्मा् 

तनयीऺण गनुि ऩने अनभुातनत तभतसर सॊ्मा ्615 

र्वषम   
आन्तरयक तनयीऺण तनदेशन अनगुभनको भातसक रक्ष्म 

भर्हना साउन बदौ असोज काजिक भॊतसय ऩसु भाघ पागनु चैत फैशाख जेठ असाय जम्भा 

तभतसरको आन्तरयक तनयीऺण 
तनदेशनको अनगुभन 

तनयीऺण गरयने सॊ्मा ५० ७३ ५५ ३७ ५० ५० ५० ५० ५० ५० ५० ५० ६१५ 

तनदेशन अनगुभन गरयने सॊ्मा  ५० ७३ ५५ ३७ ५० ५० ५० ५० ५० ५० ५० ५० ६१५ 

                

                
   तमाय गने                                                                                                                                                       प्रभाजणत गने    
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पायाभ नॊ १3 ख 

कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५/०७६को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-13M आन्तरयक तनयीऺणका फखत र्दइएको तनदेशन कामािन्वमन बए नबएको अनगुभन गने कामिको भातसक रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत ४ सॉग सम्फतधत) 

सम्फजन्धत जजल्रा न्मामाधीशको नाभ् ऩयशयुाभ बट्टयाई 

सम्फजन्धत जजल्रा न्मामाधीशको जजम्भाभा यहेको भदु्दा सॊ्मा् 

तनयीऺण गनुि ऩने अनभुातनत तभतसर सॊ्मा ्614 

र्वषम   
आन्तरयक तनयीऺण तनदेशन अनगुभनको भातसक रक्ष्म 

भर्हना साउन बदौ असोज काजिक भॊतसय ऩसु भाघ पागनु चैत फैशाख जेठ असाय जम्भा 

तभतसरको आन्तरयक तनयीऺण 
तनदेशनको अनगुभन 

तनयीऺण गरयने सॊ्मा ५० ७३ ५५ ३६ ५० ५० ५० ५० ५० ५० ५० ५० ६१४ 

तनदेशन अनगुभन गरयने सॊ्मा  
५० ७३ ५५ ३६ ५० ५० ५० ५० ५० ५० ५० ५० ६१४ 

                

                
   तमाय गने                                                                                                                                                       प्रभाजणत गने    
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पायाभ नॊ १3 ग 

कैरारी जजल्रा अदारत 

आतथिक वषि २०७५/०७६को वार्षिक कामिमोजना 
रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-13M आन्तरयक तनयीऺणका फखत र्दइएको तनदेशन कामािन्वमन बए नबएको अनगुभन गने कामिको भातसक रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत ४ सॉग सम्फतधत) 

सम्फजन्धत जजल्रा न्मामाधीशको नाभ् इश्वयी प्रसाद बण्डायी 

सम्फजन्धत जजल्रा न्मामाधीशको जजम्भाभा यहेको भदु्दा सॊ्मा् 

तनयीऺण गनुि ऩने अनभुातनत तभतसर सॊ्मा ्437 

र्वषम   
आन्तरयक तनयीऺण तनदेशन अनगुभनको भातसक रक्ष्म 

भर्हना साउन बदौ असोज काजिक भॊतसय ऩसु भाघ पागनु चैत फैशाख जेठ असाय जम्भा 

तभतसरको आन्तरयक तनयीऺण 
तनदेशनको अनगुभन 

तनयीऺण गरयने सॊ्मा 0 0 0 37 50 50 50 50 50 50 50 50 437 

तनदेशन अनगुभन गरयने सॊ्मा  
0 0 0 37 50 50 50 50 50 50 50 50 437 

                

                
   तमाय गने                                                                                                                                                       प्रभाजणत गने    
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पायाभ नॊ १४ 

कैरारी जजल्रा अदारत 

आ व  २०७५÷०७६ को वार्षिक कामिमोजना 

रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ -१४M भातहत अधिन्मार्मक तनकाम य कामािरमको तनयीऺण एवॊ अनगुभनसम्फन्धी रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

(भूर यणनीतत अन्तगित रक्ष्म १ को यणनीतत ४ सॉग सम्फजन्धत) 

तनयीऺण गनुिऩने जम्भा तनकामको सॉ्मा् १८ 

तनयीऺण गनुिऩने अधि न्मार्मक तनकाम एवॊ कायागायको सॉ्मा् १८  

तस.नॊ. न्मामाधीशको नाभ तनयीऺण गने  भर्हना 
तनयीऺण गनुिऩने अधिन्मार्मक तनकाम य 

कामािरमको नाभ 
कैर्पमत  

१ श्री तफष्णपु्रसाद अमािर असोज,भॊतसय य पागनु 

श्री जजल्रा प्रशासन कामािरम, कैरारी   

श्री जजल्रा वन कामािरम, कैरारी   

धनगढी उऩभहानगयऩातरका   

गोदावयी नगयऩातरका   

जानकी गाउॉऩातरका   

वदिगोरयमा गाउॉऩातरका   

जम्भा सॊ्मा 6   

२ श्री ऩयशयुाभ बट्टयाई असोज,भॊतसय य पागनु 

भारऩोत कामािरम, कैरारी   

घोडाघोडी नगयऩातरका   

रम्की चहुा नगयऩातरका   

बजनी नगयऩातरका   

कैरायी गाउॉऩातरका   

चयेु गाउॉऩातरका   

जम्भा सॊ्मा 6   

३ श्री ईश्वयी प्रसाद बण्डायी असोज,भॊतसय य पागनु 

कायागाय कामािरम, कैरारी   

भारऩोत कामािरम, र्टकाऩयु   

र्टकाऩयु नगयऩातरका   

गौयीगॊगा नगयऩातरका   

जोशीऩयु गाउॉऩातरका   

भोहन्मार गाउॉऩातरका   

जम्भा सॊ्मा 6   

 
 

   तमाय गने                                                                                  प्रभाजणत गने    
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पायाभ नॊ १५ 

कैरारी जजल्रा अदारत धनगढी 
आतथिक वषि २०७५/०७६को वार्षिक कामिमोजना 

रक्ष्म तनधाियण पायाभ नॊ-1५M व्मवस्थाऩकीम कामिको भातसक रक्ष्म तनधाियण पायाभ 

 

कामिको र्वषम 
भातसक रुऩभा सम्ऩन्न गनुि ऩने कामिहरुको रक्ष्म 

 

साउन बदौ असोज काजिक भॊतसय ऩौष भाघ पागनु चैत फैशाख जेठ आषाढ जम्भा 

वैततनक कानूनव्मवशामीफाट कायागाय भ्रभण ऩटक 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 ऩटक 

काउन्सेतरङ्क सेवा सॊचारन ऩटक तनयन्तय तनयन्तय तनयन्तय तनयन्तय तनयन्तय तनयन्तय तनयन्तय तनयन्तय तनयन्तय तनयन्तय तनयन्तय तनयन्तय 
 

न्मार्मक साविजतनक सॊवाद (Judicial outreach) 

सॊचारन ऩटक    
१ 

   
१ 

   
१ ३ ऩटक 

Meet the Judge कामििभ सॊचारन ऩटक 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 १२ ऩटक 

मोजनाको प्रगतत सभीऺा ऩटक 
   

१ 
   

१ 
   

१ ३ ऩटक 

मोजना कामािन्वमनका सम्फन्धभा 
सयोकायवाराहरुसॊग अन्तयर्िमा ऩटक  

१ 
      

१ 
   

२ ऩटक 

ताभेरदाय य स्थानीम तनकामका सजचफहरु फीच 

अन्तयर्िमा ऩटक       
१ 

     
१ऩटक 

सडाउन ुऩने कागजातहरु सडाइने तभतसर सॊ्मा 
           

500 500 

न्माम ऺेर सभन्वम सतभततको फैठक ऩटक 
  

१ 
  

१ 
  

१ 
  

१ ४ ऩटक 

वाय य सयकायी वकीरसॊग अन्तयर्िमा ऩटक 
 

१ 
         

१ २ ऩटक 

सॊचायकभॉहरुसॊग अन्तयर्िमा ऩटक १ 
          

१ २ ऩटक 

भदु्दाको र्टऩोट 103 127 123 117 125 127 126 125 125 129 129 129 1485 
    

तमाय गने                                                                                                                                                प्रभाजणत गने    
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ऩरयच्छेद्- ५ 

5.1 यणनीततहरुको कामािन्वमन मोजना 
 

भूर यणनीततहरुको कामािन्वमन मोजना 
 

रक्ष्म १- न्माम सम्ऩादनको कामिराइ तछटोछरयतो तलु्माउन े
 

यणनीतत १- भदु्दाको पैसरा एवॊ पैसराको तमायी तोर्कएको सभमावतध तबर गने प्रफन्ध तभराउने । 
 

कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 
भदु्दा पछिमौटको 
अवतधगत कामि 

थनुवुा साना प्रकृततका य प्राथतभकता प्राद्ऱ भदु्दा १ फषि तबर पछिमौट हनुे  तनयन्तय न्मामाधीश 

सो फाहेकका अन्म भदु्दा १८ भर्हना तबर पर्छ्यौट हनु े। तनयन्तय न्मामाधीश 

रयट तपि  सफै १ फषि तबर पछिमौट हनुे । तनयन्तय न्मामाधीश 

दफैु गरय कूर 
पछिमौट 

फार्षिक रगतको ७० प्रततशत पछिमौट हनुे । तनयन्तय न्मामाधीश 

भदु्दाको अॊग 
ऩमुािउने कामि 

भदु्दा दताि बएको ६ भर्हना तबर अॊग ऩगुी सक्ने । तनयन्तय 
सम्फजन्धत 
पाॊटवारा/शे्रस्तेदाय 

पैसरा तमाय 
गने कामि 

पैसरा तभततरे १५ र्दन तबर पैसरा तमाय हनुे । तनयन्तय 
सम्फजन्धत इजराश 
अतधकृत/न्मामाधीश 

तभतसरको र्टऩोट 
तमाय ऩायी याख्न े 

कुनै तरखत खडाबएको वा अदारतभा दाजखर बएको तभततरे ४ र्दन तबर 
र्टऩोट तमाय हनुे । 

तनयन्तय सम्फजन्धत पाॊटवारा 
 

यणनीतत २ ऩयुाना फक्मौता भदु्दाहरुको न्मूनीकयणभा जोड र्दने 
 

कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 

भदु्दाको फक्मौता 
न्मून गने 

१ फषि नाघेका थनुवा¸ साना प्रकृततका य प्राथतभकता प्राद्ऱ भदु्दाहरुको सॊ्मा 
सनु्मभा आउने  

तनयन्तय न्मामाधीश 

सो फाहेकका अन्म १८ भर्हना नाघेका भदु्दाहरुको  सॊ्मा सनु्मभा आउने 
। 

तनयन्तय न्मामाधीश 

रयट तनवेदनको 
फक्मौता न्मून गने 

१ फषि नाघेका रयट तनवेदनहरुको सॊ्मा सनु्मभा  
आउने ।  

तनयन्तय न्मामाधीश 

 

यणनीतत ३ पैसरा कामािन्वमनको कामिराई तफशेष अतबमानको रुऩभा सॊचारन गने 
 

कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 
पैसरा कामािन्मनका 
रागी ऩयेका तनवेदन 
पछिमौट गने  

५० प्रततशत तनवेदन ६ भर्हना तबर पछिमौट । तनयन्तय तहतसरदाय 
७५ प्रततशत तनवेदन ९ भर्हना तबर पछिमौट । तनयन्तय तहतसरदाय 

कुनै ऩतन हारतभा १ फषि ननाघ्ने । तनयन्तय तहतसरदाय 

कैद जरयवानाको रगत 
असूर गने 

मो फषि कामभ हनुे रगत फयाफयको कैद जरयवाना असूर हनुे । तनयन्तय तहतसरदाय 

दण्ड जरयवाना असूर 
गनुि ऩने भदु्दाको रगत 
पछिमौट गने  

मो फषि कामभ हनुे नमाॊ भदु्दाको रगत फयाफयको कैद जरयवाना 
असूर हनुे । 

तनयन्तय तहतसरदाय 

 
 
 
 



फार्षिक कामिमोजना आ.फ. २०७५/०७६ 

44 

 

यणनीतत ४ – सऩुरयवेऺण एवॊ तनरयऺणको कामिराइ प्रबावकायी फनाउने । 
 

तभतसरको आन्तरयक तनयीऺण य अनगुभन । 
 

कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 

तभतसरको आन्तरयक तनरयऺण गने  
अदारतका चार ुतभतसरहरु कजम्तभा फषिको 
२ ऩटक तनरयऺण हनुे । 

तनयन्तय शे्रस्तेदाय 

तनरयऺणको अनगुभन ७ र्दन तबर अनगुभन हनुे । तनयन्तय 
सम्फजन्धत 
न्मामाधीश 

सभम तातरका राग ुगरय भदु्दा पर्छ्यौटभा 
ऩायदजशिता ल्माउने 
 

   

कभिचारयहरुराई तातरभको व्मवस्था गने फजेट भाग गने श्रावणभा से्रस्तेदाय 
 

रक्ष्म्- २ न्मार्मक प्रकृमाराई अनभुान मोग्म फनाउने । 
 

कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 
भदु्दा दताि गदाि नै सम्वजन्धत ऩऺ सॉग म्माद तातभर गनुि ऩने 
स्थानको दयुी ताभेर गदाि राग्ने सभमाअवधी , प्रततवाद गनि ऩाउने 
म्मादको अवधी, थाम्न ऩाउने अवधी, तायेख तभरान, तायेख गजुानि 
थाम्न ऩाउने सभामावधी / ऩटक, प्रायजम्बक सनुवुाइको रागी 
१५ र्दने ऩेशी , आदेशानसुायको सफदु प्रभाण फझु्न /जझकाउन 
राग्ने सभमावधी, सफतु प्रभाण फझेुऩतछ १५ र्दने ऩेशी, ऩऺहरुरे 
स्थतगत गनिऩाउने सभम /ऩटक आर्द काभ कायवाहीभा राग्ने 
न्मनुतभ सभमावधीको गणना गरय भदु्दा र्कनाया हनु राग्ने 
अतधक्तभ सभमको फायेभा छरपर गरय जानकायी र्दने 
प्रचरनको थारनी गने । 

छरपर बाद्रफाट तनमतभत 

शे्रस्तेदाय / 
पाॉटवाराहरु 

सभम तातरका राग ुगने तोर्कएको काभ सभमभा 
सम्ऩन्न हनुे 

फजेट प्राद्ऱ 
बएऩतछ 

से्रस्तेदाय 
 

रक्ष्म -् ३ न्माम प्रणारीराइ ऩहुॊचमोग्म फनाउन े
 

यणनीतत ३ – अदारतफाट प्रदान गरयने कानूनी सहामता प्रणारीराइ थऩ प्रबावकायी फनाउने । 
 

कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 

फैततनक कानून व्मावसार्मको तनमजुक्त खरुा प्रततस्ऩधािद्राया गने 

छनौटको भाऩदण्ड य 
ऩरयऺा 

तनयन्तय जजल्रा अदारत 

थनुवुा भदु्दाभा फैततनक कानून धमावसार्म तनमकु्त गरयएकोभा 
सम्फजन्धत थनुवुारे सो को जानकायी ऩाउने व्मवस्था गने  

थनवुाराइ जानकायी 
गयाएको ऩर 

श्राफण देजख 
तनयन्तय 

शे्रस्तेदाय 

फै.का.व्मा. भापि त तनम्न सेवा उऩरव्ध गयाउने व्मवस्था गने । 

  * आवश्मक कानूनी तरखत तमाय गने । 

  * भदु्दासॊग सम्फजन्धत र्वषमभा ऩयाभशि गने  
  * भदु्दाको कायवार्ह अवस्था जानकायी गयाउने । 

  * भर्हनाको ४ ऩटक सम्फजन्धत कायागाय भ्रभण गने । 

कामि सम्ऩादन प्रततवेदन 
श्राफण देजख 
तनयन्तय 

शे्रस्तेदाय 

कायागाय भ्रभण प्रततवेदन फाट फेजजल्राका अदारतफाट सम्वोधन 
हनु ुऩने सभस्मा देजखए सम्फजन्धत अदारतराइ जानकायी गयाउने 
। 

जानकायी ऩर 
श्राफण देजख 
तनयन्तय 

शे्रस्तेदाय 
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स्थानीम तहभा कानूनी सहामताको प्रफद्धिनका रातग सयोकायवारा 
तनकामहरु सॊग सभन्वम गयी एकीकृत कामि प्रणारीको र्वकास 
गने । 

सभन्वम फैठक तनयन्तय शे्रस्तेदाय 

 

यणनीतत ४- भेरतभराऩ प्रकृमाद्राया र्ववाद सभाधान गरयने प्रणारीराई प्रबावकायी फनाउने । 
 

कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 
भेरतभराऩ हनु सक्ने भदु्मभा प्रततउतय ऩयेऩतछ प्रायजम्बक सनुवुाइका फखत 
कम्तीभा १ ऩटक भदु्दा भेरतभराऩको रागी ऩठाउने । 

आदेश 
श्राफण देखी 
तनयन्तय 

न्मामाधीश 

भेरतभराऩकताि य न्मामाधीश तफच आवतधक रुऩभा अन्तयर्िमा गने । अन्तयर्िमा 
श्राफण देखी 
तनयन्तय 

न्मामाधीश 
 

यणनीतत ५- अदारतका बौततक सरु्वधाहरुराई सेवाग्राहीहरुको आवश्मकता अनरुुऩ तलु्माउने । 
कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 

सेवाग्राहीहरुका तनजम्त कजम्त भा प्रततऺारम य शदु्ध खानेऩानी को प्रफन्ध 
तभराउने । 

सतुफधा उऩरधध 
गयाउन े

तनयन्तय शे्रस्तेदाय 

थनुवुाहरुको रातग सयुजऺत कऺको तनभािण गनि यकभ भाग गने ऩराचाय बाद्र शे्रस्तेदाय 
र्ऩतडत / साॉऺी सॊयऺण कऺको तनभािण गनि यकभ भाग गने ऩराचाय बाद्र शे्रस्तेदाय 
साविजतनक सॊचारन तनभािण गनि यकभ भाग गने   शे्रस्तेदाय 
अततथी सत्काय बिा यकभ भाग गने   शे्रस्तेदाय 

 

रक्ष्म ४- न्मामऩारीका प्रततको आस्था य र्वश्वास अतबफृद्धी गने । 
यणनीतत १- न्मामऩातरका फाट प्रवाह हनुे सेवाराई गणुस्तरयम फनाउने । 

कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 
सफै न्मामाधीश य कभिचायीहरुरे सेवाग्राहीहरु प्रतत 
भमािर्दत व्मफहाय गने । 

सेवाग्राहीको प्रततकृमा य ऩषृ्टऩोषण तनयन्तय 
सफैं न्मामाधीश य 

कभिचायी 
भमािर्दत व्मफहाय बए नबएको सेवाग्राहीहरु फाट 
सवेऺण गयाउने प्रणारी अऩनाउने । 

सवेऺण प्रततवेदन रैभातसक शे्रस्तेदाय 
 

यणनीतत २- न्मार्मक प्रकृमा अदारतफाट प्राद्ऱ हनुे सेवा एवॊ सतुफधाहरु य भदु्दाको कायवाही अवश्थाका फायेभा 
जानकायी प्रवाह गयाउने प्रणारी स्थाऩना गने । 
 

कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 
सेवाग्राहीहरुका तनजम्त ऩयाभशि सेवा सॊचारन गने । कामििभ सॊचारन श्राफण देजख तनयन्तय शे्रस्तेदाय 
टेरी इन्क्वामयी प्रणारी स्थाऩना गने । सूचना तथा सहमोग कऺभा 

टेरीपोन सेवा 
ऩौष शे्रस्तेदाय 

 

यणनीती ३- अतनमतभतता य गनुासो सनुवुाइको रातग प्रबावकायी सॊमन्रको स्थाऩना गने । 
कामि कामिसम्ऩादनको 

सूचक 

सभमावतध जजम्भेवायी 

अतनमतभतता य गनुासो सनुवुाइ सॊमन्रराइ प्रबावकायी 
फनाउने । 

गनुासो सनुवुाइभा 
तनमतभतता 

श्रावण देखी तनयन्तय 
जजल्रा 

न्मामाधीश 
गनुासो सनुवुाइको जानकायी प्रवाह हनुे प्रणारी स्थाऩना 
गने । 

सूचना प्रवाह श्रावण देखी तनयन्तय 
जजल्रा 

न्मामाधीश 
उजूयी य गनुासोको आधायभा कभिचायीको भूल्माॊकन  गनि 
भलु्माॊकनकतािराई कायवाहीको र्वफयण उऩरधध गयाउने 
। 

र्वफयणको उऩरधधता श्रावण देखी तनयन्तय शे्रस्तेदाय 
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यणनीतत ४- न्मामीक प्रकृमा य प्रणारी फाये सभदुामका तफतबन्न फगिहरु सॊग अन्तयसॊवाद गने प्रणारीको स्थाऩना गने  
 

कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 
न्मामाधीशहरु सॊग भदु्दाका ऩऺहरुरे अन्तयकृमा गनि 
ऩाउने प्रणारी कामािन्वमन गने  
  * अन्तयकृमा ढाॊचा य तरयका तनधाियण गने । 

  * अन्तयकृमा कामििभ सॊचारन गने ।  

अन्तयकृमा कजम्तभा भर्हनाको १ ऩटक 
जजल्रा 

न्मामाधीश 

 

यणनीतत ५- न्मामीक सूचना प्रवाह प्रणारीराई प्रबावकायी फनाउने । 
कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 

न्मामीक सूचना सम्प्रषेणराइ प्रबावकायी फनाउन 
सॊचायकभॉहरु सॊग अन्तयकृमा गने । 

अन्तयकृमा श्राफण देखी तनयन्तय शे्रस्तेदाय 

न्मार्मक साविजतनक सम्वाद कामििभको आमोजना 
गने ।  

साविजतनक सम्वाद 
कामििभ 

चाय ऩटक 
जजल्रा 

न्मामाधीश 
न्मामाधीशसॊग बेटघाट कामििभ सञ्चारन गने । 

कामििभ १२ ऩटक 
जजल्रा 

न्मामाधीश 
अदारतको जानकायी ऩर / तरपरेट र्वतयण गने । सेवाग्राहीरे प्राद्ऱ गयेको 

हनुे 
तनयन्तय शे्रस्तेदाय 

भदु्दाको कायवाही सम्वन्धीको जानकायी सर्हतको 
तायेख ऩचाि ऩऺहरुराइ र्दइने ।  

भदु्दाका ऩऺरे तायेख 
ऩचाि ऩाएको हनुे 

तायेख तोर्कना साथ पाॉटवारा 
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5.2 सहमोगी यणनीततहरुको कामािन्वमन मोजना 
 

5.2.1- मोजना कामािन्वमन प्रणारीराइ प्रबावकायी फनाउने । 
 

5.2.1.1- कामािन्वमन तहको कामािन्वमन मोजना । 
 

कामि 
कामिसम्ऩादनको 

सूचक 

सभमावतध जजम्भेवायी 

एक जना न्मामाधीश सॊमोजक तोकी अन्म न्मामाधीश अतधकृत 
तथा सहमोगी कभिचायी सर्हतको मोजना सतभतत तनभािण गने । 

मोजना सतभतत गठन श्राफण 
जजल्रा 

न्मामाधीश 
फजेट भाॊग य खचि गदाि मोजना सतभतत सॊग ऩयाभशि य सभन्वम 
गने । 

सभन्वम फैठक आफश्मकतानसुाय 
शे्रस्तेदाय 

 
श्राफण भर्हना तबरै फार्षिक कामिमोजना फनाइ श्री सवोच्च 
अदारतको मोजना कामािन्वमन सजचवारमभा ऩठाउने ।  

कामिमोजना श्रावण मोजना सतभतत 

फार्षिक कामिमोजना सम्फन्धभा सयोकायवारा हरु सॊग अन्तयकृमा 
कामििभ सॊचारन गने । 

अन्तयकृमा श्राफण 
जजल्रा 

न्मामाधीश 
 

क) भदु्दा व्मफस्थाऩन ऩद्दततराइ प्रबावकायी फनाउने ।  
कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 

तनयन्तय सनुवुाइ प्रणारीको प्रमोगराइ प्रबावकायी फनाउने । 
तनयन्तय सनवुाइको प्रमोग तनयन्तय 

जजल्रा 
न्मामाधीश 

ऩऺहरुको वतन जजल्रा नक्शा ऩसु्तीका फाट एर्कन गयेय भार  
भदु्दा दताि गने व्मफस्था गने । 

फतन एकीन गनि नक्साको 
प्रमोग 

तनयन्तय 
भदु्दा दताि 
पाॊट 

म्माद ताभेरी कामिको अतबरेखराइ व्मफजस्थत गरय हार र्दइ 
आएको प्रोत्साहन बिाराइ म्माद ताभेरी कामि सॊग आफद्ध गने । 

प्रोत्साहन बिा कामि 
सम्ऩादन सॊग आफद्ध 

बाद्र शे्रस्तेदाय 

ताभेल्दाय य स्थानीम तनकामका सजचवहरु सॊग कजम्तभा फषिको १ 
ऩटक अन्तयकृमा कामििभ सॊचारन गने । 

अन्तयकृमा बाद्र शे्रस्तेदाय 

अठाय भर्हने र्कनाया हनु फाॊर्क भदु्दाहरुको फाॊर्क यहनाको कायण 
सर्हतको तफवयण मोजना कामािन्वमन सजचवारमभा ऩठाउने । 

कायण सर्हतको तफवयण श्राफण शे्रस्तेदाय 
 

ख)- भदु्दा सॊग सम्फजन्धत जजजन्स व्मफस्थाऩन गने । 
 

कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 
जजन्सी साभानको र्ववयण जनाइ सयुजऺत स्थानभा याख्न े। साभान सयुजऺत यहने  तनयन्तय   शे्रस्तेदाय  
जजन्सी साभानको तनमतभत तरराभ तफर्ि गने । तरराभ तफर्ि तनयन्तय शे्रस्तेदाय  
 

ग)- भदु्दासॊग सम्फजन्धत धयौट य जेथा जभानतराइ व्मवस्थाऩन गने । 
 

कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 
अतबरेख सफ्टवेमयभा ईन्िी गयी अध्मावतधक गने । अध्मावतधक अतबरेख अन्तततय थारनी गने शे्रस्तेदाय 
अन्तीभ पैसरा अनसुाय र्पताि ऩाउने धयौटी य जेथा  र्पताि 
भाग्न आए तरुुन्त कायवार्ह थाल्ने । 

यकभ र्पतािको कायवार्ह तनयन्तय शे्रस्तेदाय 
 

घ)- भदु्दाभा रागेको दण्ड जरयवानाको अतबरेख तथा असूरीराइ प्रबावकायी फनाउने । 
 

कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 
रगत अवतधगत भदु्दागत  व्मजक्तगत आधायभा रगत तमाय 
गरय अध्मावतधक डाटावेश तमाय गने । 

एकीकृत डाटावेश तनयन्तय तहतसरदाय 
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ङ)- केजन्द्रम अतबरेख प्रणारीको तफकास गने । 
 

कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 
तछनवुा तभतसरहरुराइ व्मफजस्थत गने । 

 तछनवुा तभतसरहरुको तफवयण अध्मावतधक गने 

 सफ्टवेमयभा इन्िी गनि फाॊर्क तभतसरहरुको 
र्ववयण इन्िी गने । 

 दयाज फार्हय यहेका तछनवुा तभतसरहरुराइ 
धमवस्थाऩन गने । 

 भदु्दाभा सडाउन ुऩने तभतसरका कागजहरु तनमतभत 
रुऩभा सडाउने । 

अतबरेख तभतसर व्मफजस्थत हनुे तनयन्तय 
अतबरेख 
शाखा 

अतबरेख व्मवस्थाऩनभा खर्टएका कभिचायीहरु राई खाजा 
खचि, तभतसर याख्न नऩगु दयाज खरयद एवॊ र्कटनासक 
औषतध तथा पाइरको रातग यकभ भाग गने । 

ऩराचाय बाद्र शे्रस्तेदाय 

 

5.2.1.2- भानव सॊसाधन व्मफस्थाऩनराई प्रबावकायी फनाउने । 
 

क)- जनशक्ती आऩूतति 
 

कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 
तत्कारराइ नबै नहनुे देजखएको देहामको दयवन्दी शृ्रजना 
गयी ऩठाउन श्री सवोच्च अदारतभा ऩराचाय गने । 

 इजरास अतधकृत ३ 

 स्वच्छकभॉ २ 

 भारी १ 

 ईरेक्िीजशमन १ 

 ऩरम्वय १ 

 नेटवकि  सऩोटि ऩसिन १ 

 रे.ऩा. १ 

 कामािरम सहमोगी ३ 

दयवन्दी शृ्रजनाको 
रातग ऩराचाय गने 

बाद्र शे्रस्तेदाय 

 

ख)- भानव सॊसाधनको ऺभता अतबफृतध गने । 
 

कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 
कामियत कभिचायीहरुको ऺभता अ तबफतृधको रागी कम््मूटय 
रगामत भदु्दाको कामिवीतधको फायेभा तारीभहरु आन्तरयक 
रुऩभा सॊचारन गने । 

तारीभ सॊचारन 
आ.फ.भा  

तभराइ ३ ऩटक 
शे्रस्तेदाय/तसस्टभ 

सऩोट ऩसिन 
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5.2.1.3 – अदारको बौततक ऩफुािधाय तफकास गरय आधतुनक भाऩदण्ड अनरुुऩ तलु्माउने । 
 

क)- अदारतको बौततक सरु्वधा र्वस्ताय / तनभािण । 
 

कामि 
कामिसम्ऩादनको 

सूचक 

सभमाव
तध 

जजम्भेवायी 

देहामका बौततक तनभािण र्वकासका रातग र. ई. गयी सवोच्च अदारतसॊग 
यकभ भाग गयी ऩराचाय गने । 

 ऩवुोिय बागभा यहेको खातर जग्गाभा क्माजन्टन तनभािण गने । 

 भूर गेट तनभािण । 

 गेट नजजक यहेको र्ऩऩर चौतायो भतुन गोरघय तनभािण गने । 

 अदारत तबरै छुटै्ट थनुवुा कऺको स्थाऩना गने । 

 भाननीम न्मामाधीशज्मूको रातग कम्तीभा १ वटा आवास बवन 
तनभािण। 

रागत जस्टभेट 
गयाइ यकभ 

तनकासाको रातग 
भाग गने 

बाद्र शे्रस्तेदाय 

 अततथी सत्काय बवन तनभािण गने । 

 अदारत ऩरयसयभा सरु्वधा सम्ऩन्न साविजतनक सौचारम तनभािण गने । 

 ढर तनकास य अदारत बवन अगाडीको बागभा पसि भभित गने । 

 अदारत बवन य ऩयुानो न्मामाधीश तनवासको यॊगयोगन गने । 

रागत जस्टभेट 
गयाइ यकभ 

तनकासाको रातग 
भाग गने 

बाद्र शे्रस्तेदाय 

ख) सवायी साधन भेतसनयी औजाय तथा पतनिचय खरयद तथा तफतयणको व्मफस्था गने । 
 

कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 
कम््मूटय रगामतका भेतसनयी साभानहरुको प्राद्ऱी  

 कम््मूटय / प्रतत पाॊट २ थानका दयरे 

 सोर्ह सॊ्माको अनऩुातभा म=ुऩी=एस=  
 ल्माऩ टऩ याजऩरार्कॊ त अतधकृतको रागी  
 प्री ॊटय थान प्रतत पाॊट १ का दयरे  
 पोटोकर्ऩ भेसीन ३ वटा  
 फ्माक्स १ थान 

 स्क्मानय ५ थान 

 ए=सी= ५ थान 

 चाय ऩाङ्खग्र ेसवायी साधन १ थान 

ऩराचाय बाद्र शे्रस्तेदाय 

पतनिचय खरयदको व्मफस्था तभराउने  
 अतबरेख य तहतसर पाॊटभा आन्तरयक काउन्टय 

तनभािण  
 सेवाग्राही फस्ने फेन्च २० थान 

 टेफरु थान १५ 

 कुचॉ थान २० 

 दयाज थान १० 

 सोपा सेट थान ५  
 ऩसु्तकारमका रागी आवश्मक पतनिचयहरु 

ऩराचाय बाद्र शे्रस्तेदाय 

प्रमोगभा नआउने भेसीनयी औजाय य पतनिचयहरु तरराभ गने 
व्मफस्था तभराउने  

तरराभ भॊतसय शे्रस्तेदाय/स्टोय 
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ग)- सयुऺा व्मफस्थाराई सदुृढ तलु्माउने । 
 

कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 
सयुऺाकभॉको रागी घॊटी घडी टचिराइट रगामतका 
साभानहरुको खरयद य तफतयण । 

खरयद बाद्र रेखा/स्टोय 
 

घ)- ऩसु्तकारमराइ सदुृढ तलु्माउने । 
 

कामि कामिसम्ऩादनको सूचक सभमावतध जजम्भेवायी 
ऩसु्तकारमका रागी थऩ ऩसु्तक खरयद गने  खरयद काततिक शे्रस्तेदाय 
ऩसु्तकारमराइ व्मवस्थीत फनाउने ऩराचाय बाद्र शे्रस्तेदाय 
 

 

5.2.2- अदारत व्मवस्थाऩनभा सूचना य सञ्चाय प्रर्वतधको प्रमोगराइ सॊस्थागत गने । 
 

 

5.2.2.1- कामािन्वमन तहको कामािन्वमन मोजना । 
 

आ.फ. २०७५/०७६ को सूचना प्रतफतध सम्वजन्ध फार्षिक कामिमोजना 
 

ि.स कामि सचुक सभमा अवधी जजम्भेवायी 
१)  नेटवकि  य Intranet सम्वजन्ध मोजनाहरु्- 

i) 

मस अदारतको नमाॉ बवन बरय leas line को रागी नेटवर्कि ङ बै सकेको 
तय कततऩम कोठाहरुभा नेटवकि  ऩोटिको आवश्मकता बएकोरे उक्त 

कोठाहरुभा नेटवकि  ऩोटिहरु ऩमुािउने । 

नेटवर्कि ङ भॊतसय शे्रस्तेदाय/ IT 

support person 

१)  Software सम्वजन्ध मोजनाहरु्- 

i) 

हार सॊचारनभा यहेको  CMS System भा यहेका सभस्माहरु को 
साभाधान सभेत गरय  उक्त System को प्रमोग तनमतभत य अतनवामि 
वनाइन े। 

CMS को 
प्रमोग 

श्रावण देजख 
तनयन्तय 

शे्रस्तेदाय/ IT 

support person 

ii) 
तहतसर रगतको सफ्टवयभा देजखएका धेयै जसो सभस्माहरुको सभाधान 
का रातग ऩराचाय गने । 

ऩराचाय बाद्र शे्रस्तेदाय/ IT 

support person 

iii) 
दैतनक जचर्ठऩरहरु इ- भेरको प्रमोग भापि त नै आदान प्रदान गने 
धमवस्था तभराउन े। 

इ-भेरको 
प्रमोग गने 

तनयन्तय शे्रस्तेदाय/ IT 

support person 

iv) 

UNDP को सहमोगभा हार सॊचारनभा ल्माइएको Display TV भा 
दैतनक ऩेशी सूजच प्रकाशन गरयदै आएको बएताऩतन अन्म अदारत  

गतततफतधहरुको Video तनभािण गरय Display गरयने । 

Display TV 

को प्रमोग 

श्रावण देजख 
तनयन्तय 

शे्रस्तेदाय/सूचना 
तथा 

सहामताकऺ 
v) 

सभम तातरका य भदु्दाको र्टऩोट सॊचारनभा ल्माउने । 
र्टऩोट तथा 
सभमतातरका 
राग ुगने 

श्रावण देजख 
तनयन्तय 

शे्रस्तेदाय/IT 

Support person 

2)  
System सम्वजन्ध मोजनाहरु्- 

i) 
तनमतभत काभकाजराइ अझै प्रबावकायी  वनाउनका तनतभि प्रत्मेक 

पाॉटभा  थऩ Computer य Printer उऩरधध गनुि ऩने । 
ऩराचाय बाद्र शे्रस्तेदाय/ IT 

support person 
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ii) 
आ-आफ्नो पाॉटहरुको जचर्ठ्ठ ऩरहरु आपैरे इ- भेर गरय ऩठाउने 
व्मवस्थाका रागी प्रत्मेक पाॉटभा Scanner को व्मवस्था गरयने । 

ऩराचाय बाद्र शे्रस्तेदाय/ IT 

support person 

iii) EPBX Intercom Telephone भभित सम्बाय गरय सॊचारनभा ल्माउने ऩराचाय बाद्र शे्रस्तेदाय/ IT 

support person 

iv) 
दैतनक ऩेशी सूजच Display गनिका रातग अदारतको भातथल्रो 
तराभा १ थान Display TV जोतडने । 

ऩराचाय बाद्र शे्रस्तेदाय/ IT 

support person 

ix) 
File Management & Data Storage का रातग एकथान Server 
Computer खरयद गरय  Local Server सॊचारनभा ल्माइने  

ऩराचाय बाद्र शे्रस्तेदाय/ IT 

support person 

3)  तातरभ तथा जनशजक्त व्मवस्थाऩन सम्वजन्ध मोजनाहरु -् 

i) 

तनमतभत रुऩभा सभम तभराएय तातरभहरु सॊचारनभा ल्माइदै गयेको 
य अझै  Update य Advance हनुका रातग आरोऩारो तभराई सफै 
कभिचायीहयराइ अदारतभा सॊचारनभा ल्माइएका सम्ऩणुि 
सफ्टवयमहरु य अन्म दैतनक आइयहने सना ततना सभस्मा 
साभाधानका रातग प्रत्मेक चौभातसकभा १ चोर्ट तातरभ सॊचारन 
गरयने । 

तातरभ 
सॊचारन 

अनकुुर 
तभराइ ३ 
ऩटक 

शे्रस्तेदाय/ IT 

support person 

ii) 

अदारतभा सॊचारनभा ल्माइएका सफ्टवमयहरु , E-Portal य मतुनकोड 
सम्वजन्ध फर्ढ बन्दा फर्ढ प्रमोग गयाइने य सूचना प्रर्वतध कभिचायीरे 
त्मस सम्वन्धभा सभम सभमभा अनगुभन गने ।  

ऩराचाय 
श्रावण देजख 
तनयन्तय 

IT support 

person 

iii) 
मस अदारतभा प्रमोगभा आएका अन्म भेतसनहरु (सोराय तसस्टभ, 

Computer, Printer आर्द) सभम सभमभा भभित गरयने ।  
भभित 

श्रावण देजख 
तनयन्तय 

IT support 

person 

 

 

 

उऩयोक्तानसुायको सूचना प्रर्वतध कामिमोजना सपर ऩानि देहाम अनसुायको बौततक य तफजिम साधनहरुको थऩ 
आवश्मकता ऩने देजखन आउॉछ । 

 

 

तस.न. तफवयण हार भौजदात थऩ हनु ुऩने कैर्पमत 

१ Computer 25 pic 5 pic  
२ Printer 9 pic 5 pic  
३ Network Printer / printer device - 1 pic  
४ Scanner ५pic ५ pic  
५ CCTV - 1 Set (फार इजरासको रागी)  

६ Display TV 1 pic 1 pic  
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5.2.3- न्माम ऺेरका सयोकायवाराहरुसॊगको सम्वन्ध य सभन्वमराइ सदुृढ गने । 

 

5.2.3.1- कामािन्वमन तहको कामािन्वमन मोजना । 
 

कामि कामिसम्ऩादनको 
सूचक 

सभमावतध जजम्भेवायी 

सयोकायवाराहरु सम्भ तनधािरयत रक्ष्महरुका सम्वन्धभा जानकायी 
सॊप्रषेणका रातग कामििभहरु आमोजना गने । 

अन्तयकृमा कामििभ बाद्र शे्रस्तेदाय 

न्माम ऺेर सभन्वम सतभततका गततर्वतध वाये रैभातसक प्रततवेदन 
केजन्द्रम न्माम ऺेर सभन्वम सतभततभा ऩठाउने । 

रैभातसक प्रततवेदन 
असोजदेजख प्रत्मेक 

३ भर्हनाभा 
शे्रस्तेदाय 

सभग्र न्माम प्रशासन एवॊ पैसरा कामािन्वमनको कामिराइ 
प्रबावकायी वनाउन नीततगत तहभा गरयनऩुने सधुायका रातग केजन्द्रम 
तहभा रेजख ऩठाउने य आ- आफ्नो तहभा गरयन ुऩने सहमोग य 
सभन्वमका ऺेरहरुको ऩर्हचान गयी कामािन्वमन गने । 

सभन्वम वैठक 
प्रत्मेक ३ 
भर्हनाभा 

शे्रस्तेदाय 

सम्वजन्धत वाय य सयकायी वर्करसॊग आवतधक अन्तयकृमा 
कामििभ सञ्चारन गने । 

अन्तयकृमा 
प्रत्मेक ३ 
भर्हनाभा 

जजल्रा 
न्मामाधीश 

सही सूचना सॊप्रषेण हनुे जस्थतत कामभ गनि स्थातनम 
सञ्चायकभॉहरुसॊग आवतधक अन्तयकृमा गने । 

अन्तयकृमा 
प्रत्मेक ६ 
भर्हनाभा 

जजल्रा 
न्मामाधीश 
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कैरारी जजल्रा अदारत फार्षिक कामिमोजना भस्मौदा सतभततरे चढाएको प्रततवेदन । 
 

मस अदारतको फार्षिक कामिमोजना भस्मौदा तमाय गरय ऩेश गनि मस अदारतका भाननीम जजल्रा 

न्मामाधीश श्री ऩयशयुाभ बट्टयाईको अध्मऺताभा भस्मौदा सतभतत गठन गरयएकोभा न्मामऩातरकको तेश्रो 

ऩॊचफर्षिम यणनीतत मोजना य सो को आवतधक भलु्माङ्कनको अतधनभा यर्ह य भाननीम जजल्रा न्मामाधीश 

ज्मूहरुको तनदेशनभा सम्ऩणुि कभिचायीहरुको सल्राह सझुाव अनरुुऩ तमाय ऩायेको मस अदारतको फार्षिक 

कामिमोजना २०७5/०७6 को भस्मौदा मसै साथ याजख ऩेश गयेका छौ ।  

 

प्रततवेदक 

भानतनम अततरयक्त जजल्रा न्मामाधीश ऩयशयुाभ बट्टयाई सॊमोजक भस्मौदा सतभतत 

शे्रस्तेदाय उऩसजचव इन्द्र फहादयु कठामत सदस्म भस्मौदा सतभतत 

तहतसरदाय (शाखा अतधकृत) नवयाज जोशी सदस्म भस्मौदा सतभतत 

शाखा अतधकृत नय फहादयु नेगी सदस्म भस्मौदा सतभतत 

शाखा अतधकृत नायामण दि ओझा भस्मौदा सतभतत 

तसस्टभ नेटवकि  ऩसिन र्दऩेन्द्र साउॉद सदस्म भस्मौदा सतभतत 

डीठ्ठा येशभ तगयी सदस्म भस्मौदा सतभतत 
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श्री कैरारी जजल्रा अदारत 
धनगढी कैरारी 

 

र्ट्ऩणी आदेश 

 

                     ljifo M– मोजना कामािन्वमन सतभती गठन फाये ।       तभतत्- २०७5/०४/०९ 
श्रीभान ्

मस अदारतको वार्षिक कामिमोजना २०७5/०७6 आजैका तभततभा फसेको ऩूणि फैठकफाट स्वीकृती बै 
राग ुबैसकेको य सो मोजना अनसुाय मोजना कामािन्वमन सतभती गठन गनुि ऩयेकोरे न्मामऩातरकाको तेस्रो 
ऩञ्चवर्षिम यणनीततक मोजना २०७१/०७२-२०७५/०७६ रे तनदेश गये अनसुाय देहाम अनसुायको मोजना 
कामािन्वमन सतभती गठन गनि उऩमकु्त देजखएकारे तनणिमाथि ऩेश गयेको छु । श्रीभान ्जो आदेश । 

भाननीम जजल्रा न्मामाधीश श्री तफष्ण ुप्रसाद अमािर      सॊमोजक 

भाननीम जजल्रा न्मामाधीश श्री ऩयशयुाभ बट्टयाई     सदस्म 

भाननीम जजल्रा न्मामाधीश श्री इश्वयी प्रसाद बण्डायी    सदस्म 

से्रस्तेदाय (उऩसजचव) श्री इन्द्र फहादयु कठामत     सदस्म 

शाखा अतधकृत श्री पणेश्वयी जघतभये      सदस्म 

तहतसरदा (शा.अ.) श्री नवयाज जोशी      सदस्म 

शाखा अतधकृत श्री नयफहादयु नेगी      सदस्म 

शाखा अतधकृत श्री नायामण दि ओझा      सदस्म 

तसस्टभ नेटवकि  ऩसिन श्री र्दऩेन्द्र साउॉद      सदस्म 

पाॉटवारा भदु्दा पाॉट        सदस्म 

पाॉटवारा भदु्दा दताि        सदस्म 

साथै उऩयोक्त सदस्महरु भध्मे शाखा अतधकृत प्रशासन शाखा राई सदस्म सजचवको रुऩभा 
काभकाज गनि तोक्न सभेत उऩमकु्त देजख तनणिमाथि ऩेश गयेको छु । 

    द.ख.         

  शे्रस्तेदाय       

 उऩमुिक्त उल्रेख बए अनसुाय मोजना कामािन्वमन सतभती गठन गने गयी सदय । 
  

सदय 
जजल्रा न्मामधीश 
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